Project sponsor
Het kan zijn dat uw organisatie een dienst of product levert dat bijdraagt aan de uitrusting of aankleding van het zwembad
gebouw. Te denken valt bijvoorbeeld aan meubels, materialen en apparatuur ten behoeve van de keuken, horecaruimte en
andere faciliteiten. Wij zijn graag bereid om op basis van het geïnvesteerde bedrag een passende tegenprestatie te
formuleren.

Op de startblokken voor het nieuwe zwemba
ad met uw hulp!
Wij zien u graag terug in het nieuwe zwem
mbad.

Sponsor contact:
Ton Gommans
Bert van der Horst
Greetje van Broekhoven
Herbert de Briais Backer

telefoon: 06 53 99 42 70
telefoon: 06 12 20 78 20
telefoon: 06 43 03 49 54
telefoon: 06 21 88 76 69

E-mail: ton@rtg.nl
E-mail: bert.vanderhorst@telfort.nl
E-mail: greetje.van.broekhoven@gmail.com
E-mail: herbert@debriaisbacker.nl
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Voorwoord:
Onlangs besliste de gemeenteraad van Culemborg dat het huidige zwembad na 40 jaar dienst aan vervanging toe is om
zo plaats te maken voor een zwemaccommodatie die qua duurzaamheid, energiezuinigheid en toekomstbestendigheid
past bij het Culemborg van vandaag.
Het huidige bad werd immers gebouwd in een tijd dat onze stad
minder dan de helft van de bewoners van nu kende. Naast dat het
duurzaam, energiezuinig en toekomst bestendig is en past bij het
Culemborg van vandaag moet het nieuwe bad worden geëxploiteerd
met een maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 250.000,00.
Dit is een bezuiniging van maar liefst € 220.000,00 per jaar ten opzichte
van de situatie in 2014.
Om toch een volwaardige zwemaccommodatie te kunnen realiseren is
gekozen voor een opzet waarbij de maatschappelijke betrokkenheid
van de burgers van Culemborg een belangrijke rol speelt. Met behulp
van burgerparticipatie worden betrokken vrijwilligers, voor het
grootste deel leden of ouders van leden van de verenigingen, ingezet
om dit mogelijk te maken. Zij vinden het heel belangrijk dat er een
volwaardige zwemaccommodatie in Culemborg is en blijft.
Gediplomeerd en/ of gecertificeerd staan zij in voor veiligheid in het
zwembad en een goede zwemopleiding.
We leven namelijk in een zeer waterrijke omgeving waar het voor
kinderen van belang is dat ze goed kunnen zwemmen en zich daarmee
veilig in en bij het water kunnen bewegen.

Daarnaast vormen de kinderen met een diploma en die zwemvaardig
zijn een belangrijke toekomstige bezoekersgroep van het zwembad.
Wij willen u als ondernemer ook betrekken bij deze belangrijke
maatschappelijke voorziening, die een zwembad vormt voor een
gemeente als Culemborg. Iedere onderneming wil zich graag op een
positieve manier profileren.
Publiciteit en naamsbekendheid spelen een belangrijke rol in het doen
van zaken. Het imago van uw organisatie kan zorgen voor de extra
glans.
Als sponsor van het nieuwe Culemborgse zwembad bieden wij u de
mogelijkheid om lokaal en regionaal meer publiciteit en
naamsbekendheid te creëren. Tevens kunt u zo ook uiting geven aan
uw sociale en maatschappelijke betrokkenheid wat het imago ten goede
komt.

PLUS
•

Logovermelding op TV schermen, zwemzaal

•

Logovermelding op alle media-uitingen online (website en Facebookpagina)

•

Advertentie op tv scherm (narrowcasting)

•

Mogelijkheid om vaste gebruikers van het zwembad een aantrekkelijke korting te bieden voor product of dienst van sponsor,
bijvoorbeeld door een actie via het entreekaartje.

PREMIUM
•

Logovermelding op alle media-uitingen offline (entree, TV schermen, zwemzaal, posters, flyers)

•

Logovermelding op alle media-uitingen online (website en Facebookpagina)

•

Acties vermelden op website en tv schermen – als sponsor kunt u het aanbod 4 x per jaar aanpassen

•

1 x gratis entree jaarkaart voor toegang tot het zwembad op de recreatieve uren

•

1 x per jaar kosteloos gebruik van multifunctionele ruimte t.b.v. een bedrijfsbijeenkomst

•

Mogelijkheid om vaste gebruikers van het zwembad een aantrekkelijke korting te bieden voor product of dienst van sponsor,
bijvoorbeeld door een actie via het entreekaartje.

Het nieuwe zwembad in
Culemborg staat voor:
Zwemmen voor jong
en oud.
leren zwemmen, sport, duurzaam en maatschappelijke betrokkenheid.
Functies:
Het is allemaal mogelijk in dit nieuwe zwembad door middel van de toepassing van state of the art technieken.
Zo is het 25 x 21 meter bad dat bestaat uit 8 banen voorzien van een beweegbare bodemconstructie over de lengte van het zwembad. Hierdoor kan de
bodem in hoogte worden ingesteld tussen de 0 en 2.40m waardoor het bad geschikt kan worden gemaakt voor de diverse doelgroepen. Door de
toepassing van een keerwand wordt een tweede watertemperatuur tot 320 mogelijk en ontstaat een doelgroependeel over 3 banen van meer dan 185m2.
Deze faciliteiten zijn uitermate geschikt voor ouders met jonge kinderen, ouderen en minder validen.
Er is een horecaruimte van 80m2 die de verenigingen ook de mogelijkheid biedt verenigingsactiviteiten te ontwikkelen.
Doelgroepen:
Het nieuwe zwembad bad is er voor alle Culemborgers. Door de grootte en de multifunctionaliteit zal het ook een regiofunctie kunnen gaan vervullen.
Het zwembad biedt plaats aan scholen, recreatieve zwemmers en doelgroepen – zoals aan Stichting Vrijstad, een stichting voor zwemmers met een
beperking. En natuurlijk horen de Culemborgse verenigingen; ZV de Meer, ZC’90, de Culemborgse Reddingsbrigade en de duikverenigingen Q- divers
en Dipnoi ook tot gebruikers van het bad.
Tarievenbeleid:
In het nieuwe zwembad worden maatschappelijk verantwoorde tarieven gehanteerd. In de praktijk zullen die overeenkomen met de prijs van het huidige
entreekaartje.
Inkomsten zwembad:
De exploitatiestichting van het zwembad kent de volgende inkomstenbronnen: Subsidie gemeente (maximaal € 250.000,00)
Vaste inkomsten door gebruikers van verenigingen - Inkomsten uit les-zwemmen - Vaste inkomsten uit schoolgebruik - Inkomsten uit recreatief
zwembadgebruik - Inkomsten uit Horeca tijdens verenigings- en vrije zwemuren - Inkomsten uit verhuur multifunctionele ruimten - Inkomsten uit
sponsoring. Door de inzet van vrijwilligers wordt een grote besparing gerealiseerd op personeelskosten.
Verwachtingen van het zwembad:
Het nieuwe zwembad biedt heel veel voordelen. Er zal voor alle doelgroepen meer zwemwater beschikbaar zijn. Voor de verenigingen betekent dit ook
dat zij de mogelijkheid krijgen verder te groeien waarmee ook toekomstig zwembadgebruik wordt gewaarborgd. Het jaarlijkse bezoekersaantal zal
behoorlijk toenemen. Naast de reguliere doelgroep en verenigingsuren zullen er meer dan 110 zwem- en waterpolowedstrijden per jaar worden
georganiseerd in dit zwembad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook grotere evenementen te organiseren zoals provinciale kampioenschappen,
limietwedstrijden en toernooien. Dit genereert een enorme bezoekersstroom en daarmee heel veel exposure voor u als sponsor.

Premium PLUS
•

Logovermelding op alle media-uitingen offline (entree, TV schermen, zwemzaal, posters, flyers)

•

Logovermelding op alle media-uitingen online (website en Facebookpagina)

•

Acties vermelden op website en tv schermen – als partnersponsor kunt u het aanbod 6 x per jaar aanpassen

•

2 x gratis entree jaarkaart voor toegang tot het zwembad op de recreatieve uren

•

2 x per jaar kosteloos gebruik van multifunctionele ruimte t.b.v. een bedrijfsbijeenkomst

•

Mogelijkheid om vaste gebruikers van het zwembad een aantrekkelijke korting te bieden voor product of dienst van
Premium PLUS sponsor.

Premium ELITE
•

Logovermelding op alle media-uitingen offline (entree, TV schermen, zwemzaal, posters, flyers, persberichten, advertenties)

•

Logovermelding op alle media-uitingen online (website, banner op site, Facebookpagina, persberichten)

•

Acties vermelden op website en tv schermen – als hoofdsponsor kunt u het aanbod op elk gewenst moment aanpassen

•

Logovermelding op kleding vrijwilligers

•

Logo op drijvende stormbaan in zwembad

•

4 x gratis entree jaarkaart voor toegang tot het zwembad op de recreatieve uren

•

4 x per jaar kosteloos gebruik van multifunctionele ruimte t.b.v. een bedrijfsbijeenkomst

•

Mogelijkheid om vaste gebruikers van het zwembad een aantrekkelijke korting te bieden voor product of dienst van
Premium ELITE sponsor.

