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Welkom!	  
	  
Zwemclub	  Losser	  in	  de	  volksmond	  ook	  wel	  ZCL	  genaamd	  is	  de	  zwemvereniging	  voor	  de	  gemeente	  Losser.	  
ZCL	  is	  opgericht	  op	  29	  september	  1965	  en	  is	  een	  vereniging	  die	  voor	  iedereen	  die	  zwemmen	  en	  andere	  
watersporten	  leuk	  vindt	  wel	  wat	  te	  bieden	  heeft.	  ZCL	  komt	  met	  meerdere	  dames-‐,	  heren	  en	  jeugdteams	  uit	  
in	  de	  nationale	  waterpolocompetitie	  en	  ook	  onze	  zwemafdeling	  neemt	  deel	  aan	  de	  regionale	  
zwemcompetitie.	  Daarnaast	  zijn	  beide	  afdelingen	  ook	  actief	  op	  diverse	  nationale	  en	  internationale	  
toernooien.	  Ook	  heeft	  ZCL	  een	  programma	  voor	  recreatieve	  zwemmers	  en	  voor	  diegenen	  die	  gezellig	  willen	  
zwemmen	  en	  gelijk	  een	  avondje	  uit	  willen	  zijn.	  	  
	  
Het	  ledenaantal	  van	  onze	  club	  bedraagt	  +/-‐	  200	  leden.	  Uiteraard	  staat	  de	  sportieve	  prestatie	  bij	  ons	  hoog	  in	  
het	  vaandel	  maar	  gezelligheid	  en	  saamhorigheid	  staat	  bij	  ons	  op	  nummer	  een.	  Voor	  onze	  jeugdleden	  
hebben	  we	  een	  aparte	  jeugdcommissie	  die	  jaarlijks	  diverse	  activiteiten	  organiseert.	  De	  thuishaven	  van	  ZCL	  
is	  het	  zwembad	  Brilmansdennen	  in	  Losser.	  Direct	  naast	  dit	  fantastische	  zwembad	  bevindt	  zich	  ons	  clubhuis	  
"de	  Hanger"	  waarin	  zich	  vele	  club-‐	  en	  nevenactiviteiten	  voltrekken.	  	  
	  	  
Maatschappelijk	  belang	  
Op	  individueel	  niveau	  is	  sport	  en	  bewegen	  onmisbaar	  voor	  de	  totale	  ontwikkeling	  van	  een	  kind.	  Sport	  heeft	  
naast	  dit	  individuele	  belang	  voor	  kinderen	  ook	  een	  maatschappelijk	  belang.	  Sport	  is	  goed	  voor	  de	  sociale	  
omgangsvormen.	  Elk	  weekend	  zijn	  alle	  ruim	  75	  jeugdleden	  en	  90	  senioren	  actief	  in	  het	  zwembad.	  Dit	  wordt	  
mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  inzet	  van	  vele	  vrijwilligers,	  die	  een	  deel	  van	  hun	  weekend	  besteden	  aan	  
Zwemclub	  Losser.	  Jongeren	  bij	  ZCL	  leren	  door	  wedstrijdzwemmen	  en	  waterpolo	  in	  teamverband	  om	  te	  gaan	  
met	  regels,	  met	  elkaar	  en	  met	  normen	  en	  waarden.	  De	  zwemsport	  kent	  ook	  een	  mentaal	  aspect.	  Door	  
wedstrijden	  te	  spelen	  leert	  een	  kind	  om	  te	  gaan	  met	  verlies	  en	  winst	  en	  leert	  een	  kind	  door	  te	  zetten.	  En	  
tenslotte	  draagt	  sport	  ook	  bij	  aan	  een	  gezonde	  samenleving.	  
	  
Onze	  missie	  
"ZCL	  wil	  in	  Losser	  en	  haar	  kerkdorpen	  de	  zwemvereniging	  zijn	  waarbij	  haar	  leden	  op	  een	  verantwoorde,	  
plezierige	  en	  sportieve	  wijze	  de	  zwemsport	  kunnen	  beoefenen	  op	  recreatief	  en	  wedstrijdniveau.	  Wij	  willen	  
met	  name	  voor	  de	  jeugd	  deze	  tak	  van	  sport	  bereikbaar	  maken.	  ZCL	  ziet	  sport	  niet	  als	  een	  doel	  op	  zich,	  maar	  
als	  een	  middel	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten	  en	  met	  elkaar	  om	  te	  gaan.	  ZCL	  wil	  een	  positieve	  en	  sportieve	  
bijdrage	  leveren	  aan	  het	  sociale	  én	  gezonde	  leven	  van	  haar	  leden	  en	  de	  gemeente	  Losser.”	  
	  
Om	  bovenstaande	  verder	  te	  ontwikkelen	  is	  ZCL	  op	  zoek	  naar	  sponsoren	  die	  zich	  kunnen	  identificeren	  met	  
onze	  ambitie,	  groei	  en	  professionalisering.	  ZCL	  wil	  op	  een	  laagdrempelige	  wijze	  een	  bestand	  verwerven	  van	  
trouwe	  bedrijven	  die	  de	  vereniging	  en	  de	  ambitie	  willen	  ondersteunen.	  Herkent	  u	  zich	  hierin	  en	  wilt	  u	  
weten	  wat	  ZCL	  voor	  u	  kan	  betekenen,	  dan	  verwijzen	  wij	  u	  graag	  naar	  de	  informatie	  in	  deze	  sponsorgids.	  
	  
Met	  een	  sportieve	  groet,	  
De	  Sponsorcommissie	  



	   	  
KENMERK	   SPONSORGIDS	  
PAGINA	   2	  van	  4	  
	  

�������Sponsorpropositie	  
	  
Waarom	  sponsor	  worden	  van	  ZCL?	  
ZCL	  zet	  in	  op	  een	  toename	  van	  het	  aantal	  jeugdleden	  en	  een	  gezonde	  doorstroom	  naar	  de	  seniorenteams,	  
om	  van	  daaruit	  weer	  een	  toonaangevende	  positie	  te	  vervullen	  in	  de	  regio.	  Deze	  ambitie	  vraagt	  naast	  de	  
inzet	  van	  vele	  vrijwilligers	  een	  goede	  financiële	  basis.	  ZCL	  heeft	  de	  afgelopen	  jaren	  aan	  een	  gezonde	  
financiële	  structuur	  gewerkt.	  Echter	  om	  toekomstige	  plannen	  te	  kunnen	  realiseren	  is	  sponsoring	  voor	  ZCL	  
een	  noodzaak.	  
	  
Deze	  extra	  financiële	  steun	  zal	  niet	  uitsluitend	  worden	  aangewend	  voor	  “winnaars”	  en	  “toppers”;	  ons	  
uitgangspunt	  is	  dat	  onze	  vereniging	  in	  de	  breedte	  moet	  worden	  versterkt,	  waarbij	  de	  jeugd	  de	  meeste	  
aandacht	  krijgt.	  Onze	  sponsoren	  kunnen	  	  
	  
Wat	  heeft	  ZCL	  te	  bieden?	  
• Onze	  200	  leden	  en	  ouders	  van	  de	  jeugdleden	  vormen	  een	  koopkrachtige	  doelgroep	  en	  ons	  zwembad	  en	  

clubhuis	  worden	  wekelijks	  door	  leden,	  ouders,	  trouwe	  oud-‐leden	  en	  bezoekende	  teams	  bezocht.	  
• ZCL	  hecht	  aan	  een	  duurzame	  relatie	  met	  haar	  sponsoren.	  Minimaal	  1	  keer	  per	  jaar	  wordt	  een	  

netwerkbijeenkomst	  voor	  sponsoren	  en	  leden	  georganiseerd.	  
• Een	  uitstekende	  uitstraling	  en	  goed	  imago	  van	  de	  zwem-‐	  en	  waterpolosport.	  
• Diverse	  exposure	  en	  communicatiemogelijkheden.	  Denk	  hierbij	  aan	  naamsvermelding	  op	  

(zwem)kleding,	  sponsorbanners,	  website,	  clubblad	  en	  naamgeving	  aan	  evenementen.	  
NB.	  Ons	  clubblad	  heeft	  in	  2006	  verkozen	  tot	  het	  beste	  clubblad	  van	  Nederland!	  

• Nagenoeg	  alle	  communicatie	  met	  de	  leden	  en	  bezoekende	  teams	  gaat	  via	  de	  ZCL	  website	  en	  vanaf	  2015	  
ook	  via	  een	  digitale	  nieuwsbrief.	  Het	  bereik	  neemt	  hierdoor	  enorm	  toe.	  	  

	  
Sponsoring	  =	  Maatwerk	  
ZCL	  heeft	  haar	  standaard	  sponsormogelijkheden	  ondergebracht	  in	  het	  overzicht	  op	  de	  volgende	  pagina.	  
Maar	  sponsoring	  is	  ook	  specifiek	  af	  te	  stemmen	  op	  uw	  wensen.	  Een	  eventueel	  hoofdsponsorschap	  staat	  
niet	  vermeld	  en	  wordt	  volledig	  op	  maat	  afgestemd	  met	  geïnteresseerde	  bedrijven.	  	  
	  
Bent	  u	  hierin	  geïnteresseerd	  of	  wilt	  u	  een	  team	  of	  ZCL	  op	  een	  andere	  wijze	  sponsoren	  dan	  maken	  wij	  graag	  
op	  basis	  van	  uw	  wensen	  een	  pakket	  op	  maat!	  
	  
	  
Contactgegevens	  
	  
Bent	  u	  geïnteresseerd	  geraakt	  of	  heeft	  u	  nog	  vragen?	  Neemt	  u	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  
sponsoring@zwemclublosser.nl	  	  
	  
Meer	  informatie	  over	  ZCL	  kunt	  u	  vinden	  op	  onze	  website:	  www.zwemclublosser.nl	  	  
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Sponsormogelijkheden	  
	  
Uiting	   Bereik	   Frequentie	   Item	   Kosten	  [€]*	  

Advertentie	  clubblad	  De	  
Watervlo	  

Oplage	  250	  stuks	  voor	  (leden,	  
familieleden,	  sponsoren	  en	  
overige)	  

12	  x	  per	  jaar	   Cover	  1/1	  buiten	  
Cover	  1/1	  binnen	  
Cover	  1/2	  binnen	  

Pagina	  1/1	  
Pagina	  1/2	  
Pagina	  1/3	  

250,00	  
150,00	  
100,00	  

110,00	  
75,00	  
50,00	  

Logovermelding	  website	  	   200	  leden,	  familieleden	  en	  
bezoekende	  teams	  

doorlopend	   Banner	  
	  

50,00	  

Nieuw	  vanaf	  2015:	  

Logovermelding	  op	  digitale	  
nieuwsbrief	  

200	  leden	  en	  familieleden	  en	  

een	  groeiend	  aantal	  
nieuwsbriefleden	  

2-‐wekelijks	   Logovermelding	   50,00	  

Banner	  langs	  zwembad	   Publiek	  bij	  80	  wedstrijden	  in	  de	  

waterpolo/zwemcompetities	  	  

doorlopend	   Naam/logo	  	   100,00	  

+	  productie	  
Doek	  achter	  1	  doel	   Publiek	  bij	  60	  thuiswedstrijden	  

in	  de	  waterpolocompetitie	  
doorlopend	   Naam/logo	  

(afmetingen)	  
250,00	  

+	  productie	  

Teamkleding	  	   Publiek	  bij	  wedstrijden	  (22	  
waterpolo	  of	  12	  zwemmen)	  +	  
toernooien	  

doorlopend	   Naam/logo	  op	  
shirt	  en	  short	  

100,00	  
+	  productie	  

Capsponsor	  team	   Publiek	  bij	  22	  waterpolo	  
wedstrijden	  per	  team	  per	  jaar	  +	  
toernooien	  

doorlopend	   Hele	  set	  
	  
Halve	  set	  

100,00	  	  
+	  productie	  	  

50,00	  

+	  productie	  	  
Balsponsor	  van	  de	  week	   200	  leden,	  familieleden,	  

sponsoren	  en	  vanaf	  2015	  

nieuwsbrieflezers	  

1	  weekend	   Vermelding	  op	  
website	  en	  

clubblad	  

25,00	  	  
	  

Vrienden	  van	  ZCL	   Wekelijks	  50	  bezoekers	  van	  
clubhuis	  De	  Hanger	  	  

doorlopend	   Naam/logo	  op	  
bord	  in	  Hanger	  

en	  vermelding	  op	  
website	  

25,00	  

Evenementsponsoring	   Afhankelijk	  van	  evenement	   jaarlijks	   n.t.b.	   250,00	  

+	  productie	  
	  
Indien	  u	  sponsor	  wordt	  van	  Zwemclub	  Losser	  streven	  wij	  een	  langdurige	  en	  prettige	  samenwerking	  na.	  
Daarom	  gaan	  wij	  standaard	  uit	  van	  een	  contract	  voor	  3	  jaar,	  tenzij	  anders	  vermeld.	  3	  maanden	  voor	  het	  
einde	  van	  het	  derde	  jaar	  wordt	  u	  eraan	  herinnerd	  dat	  de	  vervaldatum	  bijna	  bereikt	  is	  met	  het	  verzoek	  om	  
aan	  te	  geven	  of	  u	  het	  contract	  wilt	  verlengen	  of	  beëindigen.	  Bij	  geen	  respons	  wordt	  het	  contract	  
stilzwijgend	  verlengd	  voor	  één	  jaar,	  tegen	  dezelfde	  condities.	  
	  
Zwemclub	  Losser	  is	  niet	  BTW-‐plichtig.	  
	  
	  
	  

*	  
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50	  jarig	  jubileum	  
	  

Op	  29	  september	  2015	  bestaat	  ZCL	  50	  jaar.	  Gedurende	  het	  gehele	  jaar	  
worden	  tal	  van	  evenementen	  georganiseerd	  die	  allemaal	  in	  het	  teken	  
staan	  van	  het	  jubileum	  en	  in	  lijn	  zijn	  met	  onze	  missie	  (zie	  pagina	  1).	  
	  
Aan	  de	  evenementen	  zal	  via	  diverse	  media	  veel	  aandacht	  worden	  
geschonken,	  zoals	  onze	  website,	  posters,	  aankondigingen	  in	  de	  
nieuwsbrief.	  Daarnaast	  brengen	  wij	  de	  evenementen	  onder	  de	  aandacht	  
van	  de	  regionale	  pers.	  	  	  

	  
De	  volgende	  evenementen	  staan	  gepland	  voor	  het	  jubileumjaar:	  
• Oliebollentoernooi	  27	  december	  2014	  
• Waterpolo	  jeugd	  toernooi	  
• Schoolwaterpolotoernooi	  
• Zwemtoernooi	  
• Zwem4daagse	  
• Recreantendag	  
• Waterpolo	  toernooi	  dames	  en	  heren	  28/29/30	  augustus	  2014	  
• Jubileumfeest	  26	  september	  2015	  
	  
Voor	  dit	  jubileumjaar	  zijn	  wij	  voornemens	  om	  een	  aantal	  sponsoren	  aan	  te	  trekken.	  	  
	  
De	  volgende	  mogelijkheden	  worden	  geboden:	  
	  
Inbegrepen	  in	  pakket	   Hoofdsponsor	  (€	  1.500)	   Evenementsponsor	  (€	  250)	   Vrienden	  van	  ZCL	  (€	  50)	  
Verbinden	  van	  naam	  aan	  

alle	  jubileumactiviteiten	  	  

✔ 	   	  

Verbinden	  van	  naam	  aan	  
evenement	  

	   ✔	   	  

Advertorial	  clubblad	   ✔	   ✔	   	  
Naamvermelding	  op	  bord	  in	  
De	  Hanger	  

  ✔ 

Sponsorvermelding	  op	  
promotionele	  uitingen	  zoals	  
posters	  

✔ ✔  

Sponsorvermelding	  op	  
kledingpakket	  t.b.v.	  
jubileumactiviteiten	  

✔   

Naam/logovermelding	  op	  
website,	  clubblad	  

✔ ✔ ✔ 

	  


