Sponsorplan Duikvereniging Duikteam de Oester
Inleiding
Bedankt voor uw interesse in Duikvereniging Duikteam de Oester. Uw (mogelijke)
sponsorbijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Met onderliggende sponsorbrochure geeft
de sponsorcommissie u een goed inzicht in de verschillende sponsormogelijkheden binnen
de vereniging.
Vele activiteiten worden georganiseerd vanuit contributie- en kantine-opbrengsten, echter
zijn deze inkomsten niet toereikend om al onze ambities te verwezenlijken. Zo is het
bijvoorbeeld onze ambitie om mensen met een beperking, de kans te geven om kennis te
nemen met de duiksport. Het opleiden van deze doelgroep, vraagt om intense begeleiding,
maar ook om de aanschaf van (aangepaste)duikuitrusting. Om de veiligheid in opleidingen te
kunnen waarborgen, is (jaarlijks) onderhoud en keuring van de (club)duikuitrusting
noodzakelijk. Met uw financiële steun, kunnen wij hierin voorzien.
Uiteraard bieden wij u als sponsor een passende tegenprestatie. De mogelijkheden worden
op de volgende pagina’s uiteengezet.
Wij stellen ons graag even aan u voor
Wij zijn Duikvereniging Duikteam de Oester. Wij geven duikinstructie in een gemoedelijk
verenigingsverband volgens internationale erkende NOB/CMAS richtlijnen. Wij zijn trots op
het feit dat onze vereniging bestaat uit 80 actieve leden waarmee wij wekelijks het
duikavontuur opzoeken. Wij groeien als vereniging gestaag, aangezien wij als vereniging
jaarlijks in staat zijn om (slechts) maximaal 10 nieuwe leden op te leiden tot 1* duiker.
Onze theoretische- en praktische opleidingen starten in november en worden gegeven door
gebrevetteerde, enthousiaste en kundige instructeurs. De theorie wordt gegeven in ons
eigen clubleslokaal en de zwembadpraktijkinstructie in het zwembad de Steur.
Recente ontwikkelingen
Jaren lang was ons vereniging en clublokaal gevestigd naast het ‘’oude Kamper zwembad’’.
Vanwege herinrichting van het Groene Hart in Kampen zijn wij genoodzaakt te verhuizen.
Gemeente Kampen heeft ons de mogelijkheid geboden om intrek te nemen in de oude
vergaderlocatie welke onderdeel uitmaakte van het oude Zwembad. Deze locatie is gelukkig
dicht in de buurt van het nieuwe zwembad, maar dient compleet gerenoveerd te worden. Wij
hopen één of meerdere sponsoren te vinden welke hierin ons een financiële steun in de rug
willen bieden. Uiteraard schept het nieuwe gebouw ook weer goede promotie mogelijkheden.
Wat doen wij met uw sponsorgeld
Het sponsorgeld wordt besteed aan onder andere de volgende zaken:
• Aanschaf duikuitrusting voor Lucky Fin (duiken voor mensen met een beperking)
• Onderhoud clubmateriaal & clubgebouw
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Vormen van sponsoring
Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen, de sponsor en de vereniging. De
sponsor voorziet de vereniging van geld, diensten of goederen. De vereniging biedt de
sponsor een tegenprestatie aan.
Als uitgangspunt worden nieuwe contracten aangegaan voor 1 jaar (uitzondering
sponsoroptie reclamebord in clubgebouw). Het sponsorgeld komt ten goede aan de
ontwikkeling van de vereniging, alle kosten die wij t.b.v. van uw promotie moeten maken aan
reclameborden, website, e.d., komen ten lasten van de vereniging. Dus de sponsorbijdrage
is netto zonder bijkomende kosten.
€750,- (minimaal) Hoofdsponsor (slechts ruimte voor één bedrijf, afhankelijk van het
sponsorbedrag zijn onderstaande mogelijkheden optioneel):
• Uw bedrijfslogo op het tv scherm in het nieuwe clubgebouw;
• logo/bedrijfsnaam op de website van Duikvereniging Duikteam de Oester;
• bedrijfsduiken (theorieles, proefduik en hapje en drankje in clubgebouw), ook weg te geven
als bijzonder relatiegeschenk;
• U wordt als hoofdsponsor aangekondigd via lokale media.
• Vermelding van uw logo in de communicatie o.a. naar de leden.
• Één van onze enthousiaste leden geeft desgewenst een gastpresentatie bij u op locatie en
vertelt meer over duiken, het avontuur en de persoonlijke uitdaging.
Sponsoring op maat:
1. €150,- bedrijfslogo op tv scherm in het nieuwe clubgebouw;
2. €150,- U wordt als sponsor aangekondigd via A4 brochure verspreiding in Kampen
(minimaal 5 aanmeldingen);
3. €100,- Één van onze enthousiaste leden geeft een gastpresentatie bij u op locatie en
vertelt meer over duiken, het avontuur en de gevaren;
4. €35,- bedrijfsduiken. Hiermee kunt u of uw zakelijke relatie(s) deelnemen aan één van de
geplande bedrijfsduiken (theorieles, proefduik en hapje en drankje in clubgebouw), ook
weg te geven als bijzonder relatiegeschenk. Kosten zijn per persoon;
5. €50,- Vermelding van uw logo in de communicatie o.a. naar de leden.
6. €50,- logo/bedrijfsnaam op de website van Duikvereniging Duikteam de Oester;
Ondernemers club van 100
Draagt u Duikvereniging Duikteam de Oester een warm hart toe en wilt u als ondernemer de
vereniging belangeloos steunen, wordt dan lid van de club van 100. Voor een eenmalig
bedrag van €100,- bent u al lid.
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Wat levert het u op?
Wij denken dat het voor uw bedrijf van het grootste belang is dat u als een betrouwbare
partner naar voren komt. Vooral naamsbekendheid, weten wat u te bieden heeft en uw
sociale betrokkenheid door Duikvereniging Duikteam de Oester te promoten, komt door
sponsoring van onze vereniging aan bod. Door Duikvereniging Duikteam de Oester te
steunen, op welke manier dan ook, zult u met name naamsbekendheid verwerven binnen de
Gemeente Kampen.
Daarbij werkt u mee aan het in stand houden en het uitbreiden van een gezonde gezellige
vereniging, die op regionaal niveau zeer actief is. De goede sfeer die we uitstralen als
vereniging zal in verband worden gebracht met de naam en de diensten van uw bedrijf.
Informatie
Wilt u sponsoren of heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met:
Mario de Ruiter: 06-46632299 Stefan Keijzer: 06 – 40473703
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MACHTIGINGSFORMULIER
DUIKTEAM DE OESTER SPONSORPLAN
EENMALIGE MACHTIGING DUIKTEAM ‘DE OESTER’
Naam Incassant
Adres Incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Duikteam ‘De Oester’
: p/a Kleiput 5, 8266 LG Kampen, Nederland
: NL87ZZZ 400 606 760 000
: Sponsorplan Duikteam ‘De Oester’

Keuzelijst
O Ik word hoofdsponsor, ik sponsor eenmalig een bedrag van €750,- (of meer, namelijk:
………………..)
O Ik sponsor eenmalig een bedrag van €. ................
Hiervoor krijg ik sponsor item nummer(s) ……..…
O Ik sponsor in natura ( zie bijlage 1: goederen/diensten)
O Ik word lid van de Ondernemersclub van 100 en sponsor eenmalig een bedrag van € 100,Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Duikteam ‘De Oester’ te
Kampen om onherroepelijk van de rekening een eenmalige incassso-opdracht te sturen naar
uw bank om het sponsorbedrag af te schrijven zoals aangekruist onder het kopje ‘Keuzelijst’.
Naam
:
______________________________________________________
Woonadres
:
______________________________________________________
Postcode/Woonplaats
:
______________________________________________________
Mailadres
:
______________________________________________________
Naam Bank
:
______________________________________________________
Rekeningnummer IBAN
:
______________________________________________________
Bank Identificatie BIC : ______________________________________________________
N.B. BIC alleen invullen bij buitenlandse betalingen
Datum & Plaats
:
______________________/________________________________
Handtekening
:
______________________________________________________
De betaler heeft geen recht het bedrag via zijn bank terug te laten boeken. Bent u het niet
eens met de afboeking neem dan contact met ons op.
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Bijlage 1 sponsering in natura Duikteam ‘De Oester’

Omschrijving goederen en/of diensten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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