
Flevo heeft tot doel een bijdrage te leveren 

op sportief en maatschappelijk vlak binnen 

de gemeente Nijkerk en daarbuiten. Wij 

willen een toegankelijke vereniging zijn voor 

alle mensen, jong en oud, die waterpolo en 

zwemmen een warm hart toe dragen. Voor 

de nabije toekomst hebben wij als ambitie 

onze waterpolojeugd aan te laten sluiten bij 

het niveau van Heren 1. Zo wordt een 

stabiele de basis gelegd voor de toekomst. 

Ons eerste damesteam hoopt binnen een 

aantal jaar door te groeien naar een tweede 

team. Onze zwemafdeling werkt hard aan 

een bredere selectie en heeft een aantal 

talentvolle zwemmers in de groep.

WIE ZIJN WIJ?

WAT IS ONS DOEL?

SPONSOREN

Om onze ambities te verwezenlijken en de mogelijkheid te 

krijgen ontwikkelingen voor de toekomst veilig te stellen, zijn wij 

op zoek naar partners die hiermee willen helpen. 

Sponsoren hoeft niet altijd financieel te zijn dat kan op vele 

manieren. Helaas zijn wij wel in steeds grotere mate afhankelijk 

van financiële steun van bedrijven als het uwe. Wij doen dan 

ook een sportieve oproep aan uw adres om ons financieel te 

steunen. 

Zwem- en Waterpoloverening Flevo Nijkerk is één 

van de oudste verenigingen van Nijkerk, met 

een rijke historie. Zo hebben wij ten tijde van de 

oprichting in 1933 naast een afdeling waterpolo 

ook een toneelvereniging gehad. Wij hopen in 

2023 ons 90-jarig jubileum te vieren.

Momenteel telt onze vereniging meer dan 170 

leden en hebben wij een afdeling zwemmen en 

waterpolo.

Flevo kenmerkt zich als een vereniging met een 

zeer prettige balans tussen sportiviteit en 

gezelligheid.

Met uw bijdrage steunt u 

dan niet alleen onze 

vereniging, maar ook onze 

maatschappelijke projecten 

van ter bevordering van 
sport en beweging.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN



TEAMSPONSORING

U kunt één van onze teams sponsoren, 

van de aller kleinste spelertjes tot het 

Heren 1 team van Flevo. Alle leden 

dragen een shirt en korte broek.

Elk team telt maximaal 13 spelers, die een 

teamshirt met uw bedrijfslogo dragen.

Kiest u er voor sponsor te worden van de 

zwemafdeling dan zullen alle 25+ 

zwemmers uw sponsorshirt dragen.

Als Flevo streven wij er naar zo veel mogelijk 

wederkerigheid voor onze sponsoren te 

realiseren. Wij willen niets liever, dat zowel de 

vereniging als de sponsor profiteert van de 

samenwerking. 

Hieronder vindt u een compleet overzicht van 

onze sponsorpakketten. Deze zijn gebaseerd 

op een 3 jarige samenwerking.

In het overzicht kunt u in één oogopslag zien 

welk pakket het beste bij u past. 

Materiële zaken als sponsorborden/banners of 

kleding worden door de vereniging geregeld 

in overleg met u. Wij nemen u dus zoveel 

mogelijk werk handen.

DUO – SPONSORING

Wij bieden ook de mogelijkheid om twee 

bedrijven één team te laten sponsoren. 

Wellicht kent u een bedrijf in uw netwerk of is 

één van uw leveranciers bereid om mee te 

doen. Op deze wijze kunnen de kosten 

gedeeld worden en zijn deze na aftrek van de 

belasting sterk gereduceerd.

SPONSORPAKKETTEN

BANNER

Sponsort u 

een banner, 

dan komt 

uw reclame 

uiting tijdens 

zwem- en 

waterpolo 

wedstrijden 

langs het 

bad te 

staan

KOMT 

HIER 

UW 

LOGO?

SPONSORPAKKETTEN

ZWEMBAD H1 D1 TEAM ZC BANNER

Banner in zwembad X X X X X

Advertentie mobile display X X X X

DIGITAAL

Banner website (homepage) X X X

Banner website (subpage) X X X X

Banner website (teampage) X X X X

Sponsorpage / Social Media X X X X

KLEDING

Bedrijfslogo sportshirt X X X X

PRIJZEN (3 JARIG CONTRACT)

Eerste jaar € 2500 € 2000 € 1500 € 2500 € 300

Opvolgende jaren € 1000 € 750 € 500 € 1000 € 100

Neem dan 

contact op met 

Taco Dirksen 

06 - 43 89 45 78 

bestuur@flevo-nijkerk.nl

INTERESSE ?



HARTELIJK DANK

Bijzonder bedankt dat u interesse toont in 

onze vereniging. Wij zouden u graag willen 

verwelkomen als sponsor. 

Wilt u meer informatie over het 

sponsorprogramma? Vult u dan deze 

belangstellingsregistratie in en wij  zullen 

contact met u opnemen om u van informatie 
te voorzien.

BEDRIJFSNAAM:  …………………………………………………….

CONTACTPERSOON:  ……………………………………………….

TELEFOONNUMMER:  ………………………………………………..

MAILADRES : ………………………………………………………….

In welk sponsorpakket bent u geïnteresseerd?

Teamsponsoring:

o Heren 1

o Heren 2

o Heren 3

o Heren 4

o Dames 1

Overig:

o Banner

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

WIE BENT U?

o Jeugd < 17

o Jeugd < 15

o Jeugd < 13

o Jeugd < 11

o Zwemmers


