
 

SPONSORING A LA CARTE DWF 
 

Hieronder zie je een overzicht van onze sponsordeals à la Carte. Alle sponsordeals kunnen zowel door 

bedrijven als door particulieren afgesloten worden. 

Ballenactie € 50 per wedstrijd 

Voor € 50 kun je de wedstrijdbal bij een waterpolowedstrijd sponsoren. Tijdens de wedstrijd wordt je 

naam omgeroepen. Na afloop kun je met de spelers en/of speelsters napraten in ons gezellige Baan 7 

onder het genot van een drankje. Na een korte beschrijving van wat je bedrijf doet of waarom je als 

particulier wilde sponsoren, ontvang je de wedstrijdbal met handtekeningen uit handen van de coach 

van het waterpoloteam. 

Badmutsen (nog nader in te vullen) 
 

Badhuur € ? (volgt nog) 

Je kunt een uur badhuur sponsoren. Dit kan voor een activiteit/evenement zijn of een trainingstijd. 

Tijdens het evenement/de training wordt je naam omgeroepen en zullen we gelamineerde posters 

ophangen met je bedrijfsnaam. 

Shirtsponsor vanaf € 250 per keer 
Dit jaar hebben we nieuwe poloshirts kunnen aanschaffen, dankzij sponsoren.  

Badkleding (nog nader in te vullen) 

Onderwijs vanaf € 250 per jaar 

Financiële ondersteuning voor opleiding van trainers en scheidsrechters en clinics voor teams. Zo help 

je hun talenten verder te ontwikkelen. 

Waterpolo-caps € 600  

Hoe gaaf is dat? Elke wedstrijd is jouw bedrijfslogo zichtbaar op de waterpolocaps van ons Herenteam!  

Tijdens de Tijdens de wedstrijd wordt je naam omgeroepen. Na afloop kun je met de spelers en/of 

speelsters napraten in ons gezellige Baan 7 onder het genot van een drankje.  

Evenementen sponsoring nader overeen te komen 
• Zwem4daagse 

• Sinterklaasfeest 

• Clubtoernooi 

• Schoolzwemwedstrijden 

• Jeugdkamp 

• Dag van de vrijwilliger 

 



 
 

VRIENDEN VAN DWF 
 

De ‘vrienden van DWF’ is een groep mensen of bedrijven die DWF een warm hart toedragen en 
daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal €50,00 doneren. 
 
Tegenover het lid zijn van de ‘vrienden van DWF’ staat: 

• Naamsvermelding op de website, “Vrienden van DWF”-pagina én social media 

• Uitnodiging voor evenementen georganiseerd door DWF 

• Minimaal 4 keer per jaar de ontvangst van “De WaterFlipper” 
 
Voor meer informatie, vraag het informatieboekje vrienden van DWF op via 
communicatie.dwf@gmail.com. 
 

Pakket 1 € 100 per jaar 
Voor dit bedrag ontvangt het bedrijf: 

• Naams- en Logovermelding op de website 

• Uitnodiging voor evenementen georganiseerd door DWF 

• Minimaal 4 keer per jaar de ontvangst van “De Waterflipper” 

• Ontvangst van de sponsornieuwsbrief 

• Uitnodiging voor de sponsorborrels 

• Mogelijkheid tot het plaatsen van visitekaartjes in het sponsorbord in baan 7. 

 

Pakket 2 €250 per jaar 
Voor dit bedrag ontvangt het bedrijf Sponsorpakket 1 plus:  

• Logo van het bedrijf op de banner onderin de website 

• Mogelijkheid tot het plaatsen van een banner tijdens wedstrijden/evenementen langs de 
kant van het bad 

 

Pakket 3 € 500 per jaar (voor een periode van 2 jaar) 
Voor dit bedrag ontvangt het bedrijf Sponsorpakket 1 en 2 plus: 

• Een plaats op het sponsordoek achterop de waterpolo-doelen, deze zijn de gehele week 
zichtbaar voor bezoekers van het zwembad 

mailto:sponsoring.dwf@gmail.com

