MSV Zeemacht
Wedstrijdzwemmen
Sponsorbrochure

Waarom wedstrijdzwemmen
sponsoren?

Feiten

zwemsuccessen op de Olympische Spelen en
beroemde zwemmers als Ranomi Kromowidjojo.

► MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen is de grootste
wedstrijdzwemvereniging in de Kop van Noord-Holland
► Wij komen uit in de landelijke zwemcompetitie

Nederland is een zwemland Zwemmen wordt al
vroeg geleerd, is heel gezond en wordt tot late
leeftijd gedaan.
Nederland heeft topzwemmers Nederland kent veel

Zwemwedstrijden trekken veel aandacht Een
gemiddelde zwemwedstrijd trekt ca. 100-150 zwemmers en ca.100 toeschouwers. Elke week is er een

► Onze topzwemmers komen uit op Nederlandse
junioren, jeugd en senioren kampioenschappen
► Wij zwemmen vrijwel wekelijks wedstrijden in
geheel Noord-Holland, van Enkhuizen tot Zaandam
► Onze zwemmers trainen tot wel 8 keer per week

zwemwedstrijd in Noord-Holland.
Zeemacht is prestatiegericht Onze topwemmers
komen uit op Nederlandse Kampioenschappen.
De prestaties van Zeemachtzwemmers verschijnen
regelmatig in de regionale pers.

► Onze leden komen uit Den Helder, Julianadorp en
Hollands Kroon
► We bestaan voornamelijk uit jeugdzwemmers (vanaf
7 jaar) maar ook masterzwemmers (tot >40 jaar)
► Wij hebben eenn actieve website en een uitgebreide

Iedereen moedigt elkaar aan.

maandelijkse nieuwsbrief

Wedstrijdzwemmen is fun Zwemwedstrijden verlopen
in een competitieve maar zeer gemoedelijke sfeer.

Geïnteresseerd om de afdeling Wedstrijdzwemmen
van MSV Zeemacht te sponsoren?
Lees verder voor de mogelijkheden!

Steun MSV Zeemacht
Wedstrijdzwemmen!
Sponsormogelijkheden
Vrienden van MSV Zeemacht
afdeling Wedstrijdzwemmen 25 euro per jaar
Voor vrienden, ouders en familie die de afdeling
Wedstrijdzwemmen van MSV Zeemacht een warm
hart toedragen. Voor uw sponsoring krijgt u:
► Maandelijkse nieuwsbrief

► Vermelding in laatste nieuwsbrief van uw naam
► Speciale sponsornieuwsbrief gedurende het
seizoen met vermelding besteding gelden
Zilveren sponsor

Waarvoor wordt het geld gebruikt?
Wedstrijdzwemmen is een relatief dure sport.
Het huren van zwembanen is prijzig. Contributies
zijn al fors gestegen in de afgelopen jaren.
Zeemacht wil graag dat al hun zwemmers op
topniveau blijven presteren. Hiervoor hebben onze
zwemmers meer trainingsfaciliteiten nodig zoals
extra zwemuren, trainingsmateriaal en speciale
trainingsclinics. Daarvoor is uw steun heel hard
nodig!
Er zijn bij het sponsoren van MSV Zeemacht
verschillende mogelijkheden die hiernaast worden
vermeld. Interesse? Vul het bijgevoegde formulier
in of mail ons:

wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
Wilt u ons steunen in een andere vorm, neem dan
contact met ons op over Uw wensen.

75 euro per jaar

► Advertentie van uw bedrijf (format 6 bij 7 cm) in
onze maandelijke nieuwsbrief
► Roulerende naamsvermelding van uw bedrijf op
de website van MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen
► Speciale sponsornieuwsbrief gedurende het
seizoen met vermelding besteding gelden
► Uitnodiging voor bijwonen thuiswedstrijden
Gouden sponsor
150 euro per jaar
Extra ten opzichte van zilver :

► Grotere advertentie van uw bedrijf (A4 pagina)
► Vermelding van uw bedrijf op de website met uw
logo en een link naar uw website
► Gereserveerde plaatsen bij thuiswedstrijden
► Uitnodiging afdelings BBQ einde van het seizoen
Wedstrijdsponsor
750 euro per wedstrijd
Hiermee sponsort u een speciaal naar uw bedrijf
vernoemde zwemwedstrijd. Door onze unieke
electronische tijdwaarneming en scorebord zullen er
veel topzwemmers komen. De wedstrijd zal breed
geadverteerd worden in de regionale pers en uw
bedrijf is onze gast tijdens de wedstrijd.
Afdelingsponsor

notk

Hiermee sponsort u de hele afdeling,
waaronder de hierboven genoemde
opties.

www.facebook.com\Zeemacht.WSZ

www.zeemacht.nl

