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Wij stellen ons voor...
Zwem- en Poloclub Barendrecht (ZPB) is al sinds 1932 actief. Zoals de naam
aangeeft, is onze vereniging zowel bedoeld voor zwemmers als waterpolospelers.
De zwemploeg is actief in een van de hoogste zwemcompetities. Binnen de
zwemjeugd worden diverse talenten begeleid en deze jonge zwemmers weten
regelmatig limieten te zwemmen voor de Speedo-competitie.
De waterpoloafdeling telt veel teams die op verschillende niveaus actief zijn. We
hebben negen jeugdteams en een mini-waterpoloteam. De mini-waterpolospelers
leren spelenderwijs het spelletje en hebben hier zichtbaar veel plezier in. Ook de
jeugdteams doen het erg goed: we hebben zelfs diverse kampioensteams binnen
onze club.
De senioren spelen in drie damesteams en zeven herenteams. Ons eerste
herenteam speelt al jaren in de hoogste nationale competitie en dingt jaarlijks mee
naar het Nederlands kampioenschap. Ook ons eerste damesteam komt uit in de
nationale bondsklasse.
In 1999 wist ons eerste herenteam de felbegeerde kampioensbokaal te veroveren en
mee naar Barendrecht te nemen. In 2006 kwam daar de nationale beker bij! Door
o.a. deze successen doen onze heren regelmatig mee aan het Europacup toernooi.
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad te
Barendrecht, waarin wij een sfeervol eigen clubhuis hebben. Het draait bij ons
immers niet alleen om de prestaties, maar ook gezelligheid speelt een belangrijke rol.
Vanzelfsprekend kan onze vereniging wel wat extra geld gebruiken. Bijvoorbeeld
voor het organiseren van trainingsweekenden en spelmiddagen voor de jeugd. We
besteden veel aandacht aan onze jonge leden, want de jeugd heeft volgens ons de
toekomst. Maar natuurlijk ook voor de trainingsweekenden en toernooien (in het
buitenland) van onze hoogste teams. En dan hebben we het nog niet eens over de
andere teams gehad.
Voor u is mogelijk de vraag ‘Wat gaat het kosten en welke voordelen levert het mijn
bedrijf op?’ belangrijk. Daarom hebben wij de diverse sponsormogelijkheden en
bijbehorende kosten voor u in deze sponsormap uitgewerkt.
Met uw bijdrage bent u verzekerd van naamsbekendheid. Uw sponsoruiting bereikt
niet alleen onze eigen leden, ouders van jeugdleden en andere sponsors maar ook
de vele spelers en toeschouwers van bezoekende (regio)verenigingen!
Wij houden ons graag aanbevolen voor uw bijdrage en garanderen u een
waardevolle besteding.

Met vriendelijke groet,
Stichting Steunfonds ZPB

De Sponsormogelijkheden
1. Spandoek
U kunt reclame maken voor uw bedrijf met een spandoek dat opgehangen wordt
tijdens alle wedstrijden in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad. De spandoeken
hangen aan de raamzijde en achter beide doelen en zijn zowel vanaf
de tribune als vanuit het clubhuis duidelijk zichtbaar.
Er zijn twee formaten: 290 x 80 cm en 450 x 80 cm. Bovendien zijn er nog twee
unieke plaatsen in beide goals.
U betaalt eenmalig de productiekosten van het doek en eventueel de kosten voor het
ontwerp. Het spandoek blijft uw eigendom. Daarnaast betaalt u per jaar een
sponsorbijdrage. Deze is afhankelijk van het formaat van het doek.
U kunt naast het sponsordoek uiteraard ook extra exemplaren bestellen voor uw
bedrijf.

2. Waterpolo bedrijventoernooi
Iedere tweede zaterdag van september wordt het ZPB waterpolo bedrijventoernooi
georganiseerd.
De wedstrijden worden met vijf tegen vijf gespeeld op kleine veldjes. Ieder team krijgt
een speler/speelster van Heren of Dames 1 toegewezen die u de fijne kneepjes van
het spel kan bijbrengen. De spelregels worden aangepast zodat echt iedereen mee
kan doen.
Naast de polowedstrijden wordt ’s avonds een groots feest georganiseerd met
muziek en een barbecue voor alle deelnemers. Tijdens het toernooi is ook het
recreatiebad geopend zodat kinderen en toeschouwers gratis kunnen vrijzwemmen.

3. Kledingsponsoring
Heeft u wel eens een complete zwemploeg of
waterpoloteam in dezelfde sportieve kleding met
opdruk zien lopen? Dat maakt indruk!
Binnen onze club bestaat de mogelijkheid tot
kledingsponsoring. U kleedt dan een team naar
keuze aan met bijvoorbeeld badjassen, T-shirts of
zwembroeken voorzien van uw bedrijfsnaam en/of
logo.
Wij informeren u graag verder over de verschillende mogelijkheden en kosten.

4. Website en nieuwsbrief
ZPB is een dynamische club met de eigen
website www.zpb.nl. Op deze site komen ruim
250 bezoekers per dag. Op de site vindt u
actuele informatie van de zwem- en
waterpoloafdelingen.
Alle sponsors worden gratis op de speciale
sponsor pagina vermeld met een logo en
eventuele link naar uw eigen website. Daarnaast
zal er een nieuwsbericht worden gewijd aan
nieuwe sponsors waarbij u zelf de tekst over uw
bedrijf of producten kunt aanleveren eventueel
ondersteund door een foto.
De mogelijkheid bestaat om prominent op alle pagina’s van de website te
verschijnen. Dit gaat in combinatie met een vermelding van uw logo en link in
nieuwsbrief die wekelijks naar alle ZPB leden en sponsors wordt gestuurd.

5. Club van vijftig
U kunt lid worden van onze ‘Club van Vijftig’. Met een bijdrage van € 50,= steunt u
een jaar lang onze vereniging.

6. Ballenactie
Voor slechts € 45,= schenkt u onze vereniging een waterpolobal, waarmee onze
wedstrijden gespeeld worden. Uw naam wordt omgeroepen voordat de wedstrijd
begint.

7. Blokuur zwemwater
U kunt een blokuur zwemwater bekostigen. Uw naam wordt omgeroepen voordat de
wedstrijd begint. De kosten hiervoor bedragen € 50,=.

Andere mogelijkheden en combinatietarieven.
Naast genoemde mogelijkheden bestaan er uiteraard nog veel andere manieren om
onze club financieel te ondersteunen. Ook combinaties zijn mogelijk met een daarbij
aangepast totaaltarief. De leden van de Stichting Steunfonds ZPB werken deze
graag met u uit.

Voor meer informatie en tarieven nodigen wij u uit om contact op te nemen met één
van de leden van de Stichting Steunfonds ZPB.

Leden
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Afgevaardigde bestuur ZPB:

Gert-Jan Slobbe (06-53243730)
Sander van der Made (06-53158264)
Arnold Nonnekes
Gerben Driesprong
Hans de Waal

E-mail
stichtingsteunfonds@zpb.nl

Website
www.zpb.nl

Postadres
Hamburg 202
2993 LG Barendrecht

Rekening
ING Bank NV, Rekeningnummer: 66.45.86.368
IBAN: NL45INGB0664586368
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel
Rotterdam, S 132171

