
 Sponsorpakketten SWOL 1894 

 

 
Ø Goud € 1000,- 

- Bord rand zwembad (exclusief per bord) of goaldoek bij Waterpolo (indien nog 

beschikbaar) tijdens thuiswedstrijden 

- Bord verenigingsruimte (verzamelbord) 

- Bedrijfsnaam op scorebord tijdens thuiswedstrijden 

- Bedrijfsnaam op prominente plaats website 

- Bedrijfsnaam roulerend op het scorebord 

- 3 maal per jaar exclusieve social media-exposure 

 

Ø Zilver € 750,- 

- Bord rand Zwembad (exclusief per bord) tijdens thuiswedstrijden 

- Bord verenigingsruimte (verzamelbord) 

- Bedrijfsnaam op Sponsorwand in het zwembad, tijdens thuiswedstrijden. 

- Bedrijfsnaam op website SWOL 1894 

- 2 maal per jaar exclusieve social media-exposure via SWOL media 

  

Ø Brons € 500,- 

- Bord verenigingsruimte (verzamelbord) 

- Bedrijfsnaam op Banner/Sponsorwand zwembad 

- Bedrijfsnaam op website SWOL 1894 

- 1 maal per jaar exclusieve social media-exposure 

 

 

Bovenstaande sponsorpakketten hebben een looptijd van 3 jaar  

Genoemde bedragen zijn per jaar en zullen jaarlijks vooraf gefactureerd worden.  

Kosten voor opmaak, productie en levering borden zijn voor rekening  

SWOL1894  

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie per mail:   

sponsorcommissie@swol1894.nl   

 

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u ook terecht op www.swol1894.nl 

 

  



 Sponsorpakketten SWOL 1894 

 

 
Alternatieve  sponsormogelijkheden SWOL 1894 

  

➢ Club van 125 €125 

- Naam op bord verenigingsruimte (verzamelbord) 

- Jaarlijks contract 
  

➢ Leverancier sponsoring 

- Alleen i.c.m. met Sponsorpakket Goud, Zilver of Brons 

- Exclusieve leverancier voor desbetreffend kavel 

- Gunstige korting voor afnemer (club of leden) nader overeen te komen 

  

➢ Individuele sponsoring teams/afdelingen (zoals selecties) Voorbeelden: 

- Wedstrijdbal (Polo) €75 

o 1-malig per wedstrijd 

o Social media-uitingen 

o Alleen i.c.m. minimaal Club van 125 lid 

o 100% inkomsten voor team/afdeling 

- Kleding (badjas, jas, caps, etc.) 

o kosten kleding en bedrukking voor sponsor 

o Social media uitingen 

o Alleen i.c.m. minimaal Brons pakket 

- Vervoer/reiskosten/toernooi sponsor 

o Contract per jaar 

o Social media uitingen 

o 100% inkomsten voor team/afdeling 

o Alleen i.c.m. minimaal Club van 125 lid 

- Acties (loterij Super Saturday, pepernoten etc.) 

o Sponsoring in natura 

o 100% opbrengsten voor team/afdeling 

o Alleen i.c.m. minimaal Club van 125 lid 

 
Hoe nu verder? 

 
Sponsoring is samenwerken en vraagt om maatwerk, deze pakketten zijn een 

voorbeeld en dienen nader toegelicht te worden. Graag geven wij een persoonlijke 
onderbouwing en werken wij een voorstel in samenwerking met u verder uit. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie per mail: 
 

sponsorcommissie@swol1894.nl 


