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Inleiding 
1.1 Woord vooraf 
Voor u ligt het sponsorplan van Z&PC Nunspeet. Een goed initiatief voor een vertrouwd fenomeen in de huidige 

maatschappij: Sponsoring en reclame in de zwemwereld. 

Een aantal ondernemingen uit de regio en een aantal relaties is al jaren begunstiger van Z&PC Nunspeet, deels omdat 

adverteren en reclame een onderdeel is van hun verkoop, maar vooral ook omdat men graag een steun en een 

vertrouwde pijler van onze vereniging wil zijn. Velen willen op een tastbare manier hun betrokkenheid tonen bij het 

welzijn van Z&PC Nunspeet. 

Sponsoring en zwemmen zijn twee begrippen die naar onze mening hand in hand kunnen en zouden moeten gaan. 

Vergelijk het met plezier en prestatie in de zwemsport. Zowel de onderneming als de zwemvereniging varen er wel bij. 

Tenminste als er een duidelijk beleid en een vertrouwd en goed product geboden wordt. Want de tijd dat enkel 

clubliefde de drijfveer was voor sponsoring, ligt al mijlenver achter ons. En terecht! Het product sponsoring is naar onze 

mening absoluut geen eenrichtingsverkeer. Z&PC Nunspeet probeert een vertrouwd, kwalitatief en op de sponsor 

afgestemd product te bieden en tracht daarbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen van de 

sponsor. 

Dit sponsorplan is daarom het startsein voor een nieuwe periode, waarmee Z&PC Nunspeet , met vernieuwd elan de 

koers voor de komende jaren heeft ingezet. 

 

1.2 Een passend sponsorbeleid voor een vitale vereniging 
Wij hopen dat u na het lezen van dit sponsorplan overtuigd bent van het feit dat Z&PC Nunspeet op een verantwoorde 

en duidelijke manier met haar sponsoren omgaat en vooral datgene waarmaakt waarvan wij overtuigd zijn: Sponsoring 

en zwemmen gaan prima hand in hand. Wij willen dat graag bewijzen, samen met de sponsor! 

 

1.3 De vereniging 
In 2016 viert de Zwem- en Poloclub Nunspeet haar 43-jarig bestaan. Wat ooit op 17 januari 1973 begon met een 10-tal 

enthousiastelingen is nu na 43 jaar uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 300 leden.  

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen 

te maken. 

Binnen Z&PC Nunspeet kunnen de leden kiezen uit de volgende typen van  zwemsport: 

 

1.4 Recreatief zwemmen: 
De trainers leren de jeugdige leden de verschillende zwemslagen aan (o.a. borstcrawl, schoolslag, rugcrawl en 

vlinderslag) en zij proberen de techniek verder te verbeteren. Met ingang van het seizoen 2002-2003 is een speciaal 

programma opgesteld, namelijk het Nunspeets Sterrenplan. Het plan bestaat uit vier blokken van 8 of 9 weken. Elk blok 

wordt afgesloten met een toets, waarin het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Na een goede uitvoering ontvangen 

de recreanten een herinneringsdiploma. Ook worden jaarlijks 1 á 2 wedstrijden georganiseerd, waaronder de 

clubkampioenschappen. Na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid ingedeeld te worden bij de zwemselectie indien je 

zwemvaardigheid hiervoor toereikend is. 
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1.5 Selectie zwemmen: 
De trainingen voor de selectie zwemmers worden intensiever en zijn meer gericht op de wedstrijd sport. De 

zwemcommissie (ZC) coördineert de inschrijvingen zwemslagen en afstanden van de selectiezwemmers voor de 

zwemwedstrijden. De ZC organiseert de competitiewedstrijden in ons thuisbad en regelt verder allerhande zaken die 

voor de zwemselectie van belang zijn. De zwemwedstrijden vinden plaats in clubverband in de Gelderse 

zwemcompetitie(s). Speciaal voor de jongere kinderen (tot 12 jaar) worden nog regionale minioren wedstrijden 

georganiseerd. Bij het behalen van een bepaalde snelheidslimiet tijdens deze wedstrijden, bestaat de mogelijkheid om 

vervolgens deel te nemen aan Gelderse of Nationale zwemkampioenschappen. Aan het eind van ieder zwemseizoen 

organiseert de ZC een kampweekend (vrijdag en zaterdag) voor de selectie zwemmers om het zwemseizoen in een 

gezellig ambiance af te sluiten. 

 

1.6 Waterpolo: 
Via zowel recreatief als selectie zwemmen kun je gaan deelnemen aan de teamsport waterpolo. In competitieverband 

worden wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. Diverse teams zijn actief in de competitie. Tijdens de 

trainingen bereiden de trainers de teams voor op deze wedstrijden en toernooien door de spelers waterpolotechnieken 

en spelregels te leren en verder te verbeteren. De waterpolocommissie (PC) zorgt voor de organisatie van de 

thuiswedstrijden tijdens de competitie, organiseert elk jaar een mini polotoernooi en coördineert alle zaken die met 

waterpolo te maken hebben. 

 

1.7 Trimzwemmen: 
Diegene die aan hun conditie willen werken zijn van harte welkom bij de trimafdeling. De prestatie staat hierbij niet 

centraal. In een ontspannen sfeer wordt geprobeerd om toch voldoening te vinden in enige inspanning. De trimafdeling 

bestaat o.a. uit leden die de jeugdjaren zijn gepasseerd en graag individueel, maar in groepsverband zwemmend, aan 

hun conditie willen werken. De eerste twee groepen trainen onder leiding van een trainer, de laatste groep traint 

zelfstandig, waarbij de trainer wel aanwezig is. 

 
Naast bovengenoemde zwembad gebonden activiteiten organiseert Z&PC Nunspeet ook regelmatig evenementen 

buiten het zwembad. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn het ter bevordering van de teamgeest, feestavonden etc. 

De zwemactiviteiten van de vereniging spelen zich af in zwembad “De Brake” in Nunspeet. Dagelijks, behalve op zondag, 

wordt het zwembad gebruikt door de vereniging. 
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Huidige Sponsoren 
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Kijk op Sponsoring Z&PC Nunspeet 
 

3.1    Waarom sponsoring? 
Door sponsoring kunt u uw bedrijf op positieve wijze profileren. Het feit dat Z&PC Nunspeet prestaties levert bij jong en 

oud en positief “in de picture” staat, is een versterking voor de imago van uw bedrijf. 

U kunt hierbij uw naam laten zien in de regio Nunspeet-Harderwijk-Ermelo-Putten-Nijkerk-Vaassen-Zwolle-Kampen-

Emmeloord-Lelystad en Dronten.  

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u zich als sponsor binnen onze vereniging kunt profileren. De verschillende 

mogelijkheden vindt u in een aparte bijlage. Natuurlijk is het ook mogelijk om in onderling overleg een  

passend pakket voor u als sponsor te vinden. Z&PC Nunspeet zal dan ook alles in het werk stellen om de eer en goede 

naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit 

om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen. 

 

3.2  Wat levert maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen op? 
Een onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die daarmee wordt bereikt voor het bedrijf of het 

product. Zo kan een bedrijf overgaan tot sponsoring van Z&PC Nunspeet om zijn eigen naamsbekendheid of merk 

bekendheid te verhogen, maar ook ter ondersteuning van het verbeteren van het eigen imago en zo een bijdrage te 

leveren aan de maatschappij.  
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Wat mag u als sponsor van ons verwachten? 
4.1    Naleving 

- Opstellen en naleven van het sponsorplan 

- Uitvoeren van de gemaakte afspraken volgens contract 

- Contact onderhouden met u als sponsor 

- Signaleren van uw wensen 

- Verzorgen van informatie en nieuws voor sponsoren op onze website 

- Ontwikkelen van ideeën ten behoeve van het eigen aandachtsgebied en de vereniging 

- Faciliteren en ondersteunen van de afdelingen binnen Z&PC Nunspeet 
- Uitnodigen voor sponsordagen en bijzondere evenementen. 

- Aanspreekpunt zijn binnen de vereniging betreffende alle sponsorzaken 

4.2    Doelstellingen 
Hieronder volgen de doelstellingen voor het seizoen 2015-2016. Wij hopen dit met een aantal trouwe sponsoren te 

kunnen bewerkstelligen. 

- Het verlengen van de huidige contracten en het eventueel zoeken nar nieuwe sponsoren.  

- Het zoeken van balsponsoren voor thuiswedstrijden 

- Het zoeken van toernooisponsor voor het jaarlijkse Oliebollentoernooi 

- Het organiseren van de nieuwjaarduik 

 

4.3    Waar worden sponsormiddelen aan besteed? 
De financiële middelen die door de sponsor worden verstrekt, worden geïnvesteerd in Z&PC Nunspeet. Te denken valt 

clubkleding met logo, zwemkleding en de invulling van noodzakelijke middelen om de sport te kunnen beoefenen. Maar 

ook als “turnback” naar sponsoren in de vorm van bijvoorbeeld sponsoravonden en bijeenkomsten waarbij 

relatiemarketing een rol kan spelen. 

Concreet wordt met sponsoring een bijdrage geleverd aan de volgende uitgaven: 

Materiaal bijvoorbeeld: 

- Vlaggetjes 

- Bidon 

- Trainingshulpmiddelen zoals zwemvliezen, plankjes en waterpoloballen 

- Audio apparatuur 

- Middelen om Z&PC Nunspeet representatief naar buiten te kunnen laten treden  

Aanschaf van artikelen die de eenheid van het team benadrukken bijvoorbeeld: 

- Clubkleding  

- Tassen 

- Zwembroeken/badpakken 

- Badmutsen 

- Hoodie 
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- Bidon 

 

 

 

Visie 
 

5.1    Visie op sponsoring 
De Sponsorcommissie van Z&PC Nunspeet draagt zorg dat de vereniging extra materialen aan kan trekken doormiddel 
van sponsoring. Daarbij tracht de sponsorcommissie de ingekomen gelden van sponsoren te benutten voor extra zaken 
die niet door de reguliere contributie verkregen kunnen worden. 
 
Deze sponsorbijdragen, financieel of in natura, zullen het mogelijk maken om de doelen die in de missie van de 
sponsorcommissie benoemd staan te verwezenlijken.   
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Missie 

 
 
 

6.1     Missie van de sponsorcommissie 
De sponsorcommissie streeft er naar om de binding met leden en met de Nunspeetse samenleving ten opzichte van 
onze vereniging te bevorderen en te vergroten. 
 
 

6.2     Uitwerking van de missie 
De Sponsorcommissie van Z&PC Nunspeet denkt dat de onderlinge band van de leden belangrijk verstevigd zal worden 
doormiddel van het beschikbaar stellen van gratis materialen zoals bijvoorbeeld de sponsorkleding en tassen aan de 
wedstrijdselecties, maar ook door het organiseren en faciliteren van niet gratis materialen zoals bijvoorbeeld de club 
badkleding, de club hooded sweaters.  
 
Dergelijke zaken zullen er toe bijdragen dat  de saamhorigheid van de leden en de vereenzelviging met de clubidentiteit 
door de leden worden bevorderd.  
 
Daarnaast kan de Sponsorcommissie van Z&PC Nunspeet financiële middelen beschikbaar stellen voor éénmalige 
bijzondere uitgaven voor materialen zoals bijvoorbeeld voor de geluidsinstallatie of de bidons ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan of te zorgen voor sponsoring in natura zoals bijvoorbeeld voor de waterpolo wedstrijdtafel. 
 
Tot slot kan de Sponsorcommissie van  Z&PC Nunspeet faciliteren bij de organisatie van activiteiten zoals bijvoorbeeld 
voor het zoeken van sponsoren voor toernooien. 
 
Het beschikbaar stellen van (gratis) materialen of financiële middelen voor éénmalige bijzondere uitgaven is een dure 
aangelegenheid die niet rechtstreeks uit de contributiebijdragen betaald kunnen worden. Z&PC Nunspeet streeft er 
immers naar om het lidmaatschap voor een ieder bereikbaar te houden.  
 
Door op zoek te gaan naar sponsoren met een “Nunspeetse achtergrond” en passend binnen het denkbeeld van Z&PC 
Nunspeet zal de band met de Nunspeetse samenleving bevorderd worden.  
 
Belangrijk is om onze vereniging zo positief mogelijk via de lokale media of de sociale media te promoten om zo een 
positieve herkenning van onze vereniging in de Nunspeetse samenleving te bereiken. 
 
Ons clubblad De Spat, onze website en onze facebookpagina kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
 

  


