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Voorwoord
Wat leuk dat u interesse heeft in het sponsoren van
Zwemvereniging New Wave Almere. Voor u ligt onze
sponsorbrochure waarin u kunt lezen over hoe wij uw
belangen als sponsor willen en kunnen integreren in de visie
van onze wedstrijdzwemvereniging. Wij zijn dan ook van
plan om met uw hulp hard te werken aan de verwezenlijking
van onze gezamenlijke ambities. Op deze manier hopen wij
de basis te vormen voor een succesvolle samenwerking.
Maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven wordt
steeds belangrijker gevonden. Wij denken dat sponsoring
van New Wave Almere een mooie en goede manier is om
blijk te geven van deze betrokkenheid. Het voortbestaan van
onze nieuwe zwemvereniging is namelijk voor een groot deel
afhankelijk van steun vanuit de regio. Sponsoring is een
belangrijk onderdeel van deze steun. Alleen met
voldoende financiële middelen kunnen wij de continuïteit
van onze vereniging waarborgen en wedstrijdzwemmen als
breedtesport, maar ook wedstrijdzwemmen op hoog niveau
in Almere mogelijk maken. Zo werken de sponsorgelden als
kloppend hard binnen onze vereniging.
In de rest van de sponsorbrochure kunt u verder lezen
over de visie van de zwemvereniging en over de diverse
mogelijkheden om u als (potentiële) sponsor naamsbekendheid en een goede reputatie te geven.
Met sportieve groet,
Bestuur Zwemvereniging New Wave Almere

Voorwoord
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Over ons
Zwemvereniging New Wave Almere is op 13 augustus 2019
opgericht door een groep toegewijde ouders en zwemmers die
bewust met de wedstrijdzwemsport bezig zijn. De vereniging heeft een
KNZB-lidmaatschap en is opgericht voor enthousiaste en gemotiveerde
zwemmers uit Almere en de regio. Met deze groep zwemmers doen
wij mee aan diverse wedstrijden op regionaal- en nationaal niveau.
Daarnaast organiseren wij ook eigen wedstrijden, zoals het groeiende
SwimMere Paastoernooi.
Kenmerkend voor de vereniging is de betrokkenheid van zwemmers,
ouders en vrijwilligers bij de ontwikkeling van de vereniging en de zwemmers. Zo zijn bijvoorbeeld de naam en het logo van de vereniging door
leden van New Wave verzonnen en bestaat het bestuur onder andere
uit ouders, trainers en juryleden. Vrijwilligers zijn dan ook samen met de
sponsoren dé steunpilaren van de vereniging.

Doelstellingen
Het voornaamste doel van onze vereniging is uiteraard dat onze
zwemmers en vrijwilligers zich thuis voelen en plezier hebben in het
zwemmen. Of dit plezier wordt gehaald uit hard trainen, individuele
prestaties of het behalen van doelstellingen in clubverband, dat maakt
niet uit. Hoofdzaak is dat iedereen zich thuis voelt en plezier heeft, zodat
iedereen kan zeggen:
“Home is where the pool is”.
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Over ons

2021

Ook zijn wij een vereniging met ambitie en met de overtuiging dat
breedtesport en topsport elkaar versterken. Beide zijn volgens ons nodig
om iedere individuele zwemmer het beste uit zichzelf naar boven te
laten halen. Dit kan uiteraard alleen bereikt worden wanneer het plezier
en teamgevoel voorop staat.
Belangrijkste meetbare doelstellingen:
• Tijdens ieder NJJK
(Nederlandse Junioren en
Jeugdkampioenschappen)
vertegenwoordigd zijn.
• Tijdens ieder NJJK minimaal
twee top tien klasseringen
behalen.

2022

• Binnen vier jaar promoveren
naar de eerste divisie.
Momenteel zwemt New Wave
in de B klasse regionaal (regio
Midwest).
• Binnen drie jaar medaillekansen
hebben tijdens de NJJK.

2023
Over ons
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Ons aanbod voor
de sponsor
New Wave Almere is nog maar een kleine vereniging en is zonder
sponsorinkomsten volledig afhankelijk van de inzet van onze
gemotiveerde vrijwilligers en de contributie-inkomsten van onze leden.
Om daadwerkelijk een toonaangevende wedstrijdzwemvereniging te
zijn, hebben wij echter meer steun vanuit de regio nodig. Een vereniging
die topsport wil kunnen faciliteren, dient namelijk veel trainingsuren te
kunnen bieden (12 tot 16 uur voor topsport) en badwater kost veel geld.
Sponsoring helpt New Wave Almere enorm bij de groei naar een
financieel gezonde zwemvereniging en de waarborging van de
noodzakelijk faciliteiten voor de leden. Daarnaast staan uiteraard de
belangen van onze sponsoren centraal. Deze proberen wij te behartigen
via onze sponsorpakketten. Wij streven dan ook naar een langdurige
relatie met de sponsor.

Standaardpakket
Bij het standaardpakket wordt in ruil voor
sponsoring de naam van uw bedrijf, het
bedrijfslogo en een link naar de website
van uw bedrijf vermeld op website van de
zwemvereniging en in het informatiebulletin
van de vereniging.
Jaarlijks sponsorbedrag: € 250,--
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Ons aanbod voor de sponsor

Aanvullende pakketten
Promotie
materiaal
Jaarlijks sponsorbedrag:
250,--

Persbericht
Jaarlijks sponsorbedrag:
250,--

Vlag bij
wedstrijden
Jaarlijks sponsorbedrag:
250,--

Clinic
Jaarlijks sponsorbedrag:
750,--

Zoals eerder vermeld zijn wij van mening dat sponsering een
goede manier is om blijk te geven van de maatschappelijke
betrokkenheid van uw bedrijf. Om dit aan de buitenwereld
bekend te maken, kunnen wij promotiemateriaal leveren. Dit
bestaat uit een goede foto waarin de sponsoring centraal
staat. Deze kan gebruikt worden als promotiemateriaal door
de sponsor, maar ook door New Wave Almere.
Ook het versturen van een persbericht aan de lokale
kranten is een manier om de buitenwereld van de sponsoring
op de hoogte te brengen. Vaak worden deze berichten
door hen overgenomen, maar plaatsing is uiteraard niet
gegarandeerd. Wel zal het persbericht hoe dan ook op de
website van New Wave Almere geplaatst worden.
Bij dit aanbod zal er een vlag met het logo van New Wave
Almere en uw bedrijfslogo gedrukt worden. Deze vlag zal tijdens minimaal vijf wedstrijden per seizoen worden getoond.
Altijd zal er een foto van deze vlag (met de zwemmers) worden
gemaakt, die door u en ons te gebruiken is op bijvoorbeeld
sociale media.
Wedstrijdzwemclinic van 90 minuten door één van onze
professionele en gediplomeerde trainers voor u en/of een
groep relaties of medewerkers, bestaande uit maximaal dertig
personen.

Maatwerk
Uiteraard kan er ook van de bovengenoemde sponsorpakketten worden
afgeweken en kunnen wij samen met u een pakket op maat maken. Zo
is het onder andere mogelijk om clubkleding, evenementen, races of
prijzen te sponsoren. Graag bespreken wij de wensen en mogelijkheden
om samen te verkennen hoe wij deze het beste kunnen realiseren.

Ons aanbod voor de sponsor
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Contact en
woord van dank
Allereerst hartelijk bedankt voor uw interesse in onze nieuwe,
enthousiaste vereniging. Wij hopen dat u met deze sponsorbrochure
een helder beeld heeft gekregen van de sponsormogelijkheden en
dat onze ambities u aanspreken – misschien zelfs zodanig, dat u
ook uw steentje bij wilt dragen.
Het kan zijn dat u toch nog vragen, wensen of andere suggesties
heeft. Als dat het geval is, vernemen wij dat natuurlijk graag. Bij
New Wave Almere is maatwerk altijd bespreekbaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging New Wave Almere
Vanessa Tielens
Voorzitter
Frits Brama		
Technische zaken
Jhorna Colijn		
Secretaris
Regina Zant		
Wedstrijdzaken
Carlo Fritz			Penningmeester

Contactinfo bestuur
E-mailadres: 			bestuur@newwavealmere.nl
Tel. Vanessa Tielens:
+31 6 20 39 96 41
Tel. Frits Brama: 		
+31 6 53 60 83 28
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