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Zwem & Waterpolovereniging Den Otter’74 

Ook wel ZVDO genoemd is een stabiele vereniging met de juiste normen en waarden een typische vereniging 
met voornamelijk leden uit de voormalige gemeente Aalburg, Woudrichem en Zaltbommel. Echter al voor de 
betreffende gemeentes zover waren liep ZVDO al voorop door de zwemclub te zijn voor Groot Altena. Dit 
omdat we ook leden hebben van over de diverse rivieren welke ons gebied rijk is. 
 
Momenteel heeft ZVDO bijna 250 leden en meer dan 60 vrijwilligers, m.a.w. ruim 300 individuen of koppen 
welke zeer direct betrokken zijn. Waar zwemmers goed in zijn is dat we tegen de stroom in, juist groeien i.p.v. 
krimpen. Is dit opvallend of noem je het beleid, het kan geen toeval zijn dat onze groei met name zit bij de 
jeugd rondom de middelbare school leeftijd. Juist die groep waarbij de jeugd maatschappelijk gezien op een 
kritische leeftijd zit, hebben wij als vereniging veel te bieden. 
 
ZVDO kenmerkt zich als een echte breedtesport vereniging nagenoeg dagelijks vinden er trainingen plaats in 
het thuis bad AquaAltena. De jongste leden variëren van 5 a 6 jaar tot Master zwemmers, welke gemiddeld 
meer dan grijs kunnen zijn. Naast de breedte sport heeft ZVDO een “topsport “ programma waarbij een groep 
middelbare scholieren maar liefst 6 dagen in de week op 8 momenten kan trainen.  
 
Zwemmen is helaas een dure sport voor elke wedstrijd, elke training, elk evenement moeten we het water 
huren. De gemiddelde contributie ligt bij een zwemvereniging ruim 3 maal hoger als een andere sport binnen 
de gemeente Altena. Inkomsten uit een kantine kunnen we niet opbouwen omdat het zwembad zelf zijn eigen 
horeca heeft. Onze bron van inkomsten is grotendeels contributie, daarnaast hebben we een zeer actieve 
activiteitencommissie welke tal van evenementen organiseert waarvan onze penningmeester gaat glimlachen. 
 
Door onze groei hebben we  extra sponsoren nodig. Het word te druk in ons water, daarom hebben we meer 
uren nodig. Lastig punt voor ons is het moment van extra uren nemen, al liggen wij met te veel mensen in het 
water neemt de trainingskwaliteit af en bevorderd het onze groei niet. We moeten op tijd nieuw water huren 
echter al is dit extra water te slecht bezet komt niet uit met enkel contributie en is dit water te duur. Principieel 
willen we deze discussie niet voeren en staat bij ZVDO het sportieve voorop. De sponsorcommissie van ZVDO 
heeft daarom de opdracht aangenomen om voldoende middelen te werven waarbij zwemmers meer 
contributie mogen blijven betalen dan de gemiddelde sporter maar de club wel toegankelijk houden voor alle 
lagen van de bevolking. Het merendeel van de sponsorgelden komt al van uit de eigen leden, de sponsor 
commissie zoekt bewust buiten deze comfortzone. 
Doen jullie mee?? 
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Diverse Sponsor mogelijkheden 
U wordt naamdrager van ons vlaggenschip Heren 1      € 14.500 p/j 
Heren 1 speelt nu op het hoogste niveau in 45 jaar club historie. Met een paar doorstroom talenten erbij 
ontstaat de mogelijkheid om aan promoveren te denken. Dit zal er voor zorgen dat we de betere spelers ook meer aan ons weten te 
binden. 
Op dit moment trainen de spelers elkaar een hoogst ongebruikelijke situatie op dit niveau echter weigeren de spelers een (betaalde) coach 
uit algemene contributie middelen. Van dit sponsor budget kunnen ze een coach aantrekken, extra trainingen volgen en een trainingsstage 
financieren, waarbij het de bedoeling dat jonge talenten mee mogen op stage en gevolgd worden door de coach. 
 

 
 
 
 
Wat doen we hier voor terug, ons vlaggenschip zal de naam ZVDO behouden echter word de naam verlengt met uw bedrijfsnaam. 
Alle spelers zullen spelen met een uniforme polo cap  met uw bedrijfsnaam. 
Spelers zullen voor en na de wedstrijden gekleed gaan in kleding voorzien van uw bedrijfsnaam. 
Uw komt prominent in ons clubblad welke verschijnt bij onze leden en andere sponsoren. 
U wordt structureel mee genomen in al onze wedstrijdverslagen, vaak gepubliceerd in twee week kranten welke verschijnen in een 
verspreidingsgebied van ongeveer 24.000 huishoudens. 
Tevens vind publicatie plaats op de lokale nieuwssite voor de gehele gemeente Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, 22.000  
unieke bezoekers/lezer per dag. 
Uw word regelmatig meegenomen in onze sociale media. 
Wordt u en eventuele introducees bij thuis wedstrijden voorzien van een natje en een droogje. 
Kunnen we op termijn herkenbaarheid bieden in een zwembad met meer als 100.000 bezoekers per jaar. 
Bieden we uw bedrijf voor een gelimiteerd aantal deelnemers jaarlijks een clinic aan incl. een onderling toernooi. 
Tevens mag uw bedrijf gratis met 1 team mee doen aan ons zo goed als jaarlijkse fun toernooi. 
Zo ook voor onze jaarlijkse 3uur en 33 minuten race waarbij dit team van 8 personen vooraf 4 keer bij ons mag komen trainen. 
Heeft u werknemers welke geïnspireerd raken door onze gezonde zwemsport mogen ze 2 maanden gratis bij ons mee trainen. 
Looptijd voor dit contract minimaal 3 jaar. 
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Naamdrager Heren 2       €4.500 p/j 
Alle spelers spelen met een uniforme waterpolo cap met uw naam aanduiding. 
Alle spelers verschijnen voor en na de wedstrijd in uniforme kleding voorzien van uw naam. 
U krijgt een prominente plaats in ons clubblad 
De naam ZVDO’74 H2 zal verlengt worden met uw bedrijfsnaam. 
 
U word mee genomen in de wedstrijd verslagen welke met enige regelmaat verschijnen in 2 lokale weekbladen welke een 
verspreidingsgebied hebben van ongeveer 24.000 huishoudens. 
Mag u bedrijf meedoen met een team aan een waterpolo toernooi welke wij eens in de 1 a 2 jaar organiseren. 
Looptijd minimaal 2 jaar 
 

Naamdrager van een ambitieus jeugdteam   €5.500 p/j  
Alle spelers spelen met een uniforme waterpolo cap met uw naam aanduiding. 
Alle spelers verschijnen voor en na de wedstrijd in uniforme kleding voorzien van uw naam. 
U krijgt een prominente plaats in ons clubblad 
De naam ZVDO’74 H2 zal verlengt worden met uw bedrijfsnaam. 
U word mee genomen in de wedstrijd verslagen welke met enige regelmaat verschijnen in 2 lokale weekbladen welke een 
verspreidingsgebied hebben van ongeveer 24.000 huishoudens. 
Tevens vind publicatie plaats op de lokale nieuwssite voor de gehele gemeente Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, 22.000  
unieke bezoekers/lezer per dag. 
Uw word regelmatig meegenomen in onze sociale media. 
Wordt u en eventuele introducees bij thuis wedstrijden voorzien van een natje en een droogje. 
Kunnen we op termijn herkenbaarheid bieden in een zwembad met meer als 100.000 bezoekers per jaar. 
Mag u bedrijf meedoen met een team aan een waterpolo toernooi welke wij eens in de 1 a 2 jaar organiseren. 
Looptijd minimaal 2 jaar 
 

 
 

Licht krant 24/7 max 6 adverteerders per jaar    €1.200 p/jaar 
Ons Score bord werkt als een licht krant, de beste advertentie plaats in de gehele gemeente Altena. Deze licht krant draait 24 uur per dag 
op een locatie met meer als 100.000 bezoekers per jaar. Het sterke van deze advertentie is dat beeld en tekst meerdere malen herhaalt in 
slechts 5 minuten dit omdat wij slechts 6 adverteerders toe laten. Enkel tijdens sommige wedstrijden zal de stand prioriteit hebben t.o.v. 
uw advertentie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 pag. 4 

 
 
 
 
 
 
Vrienden van ZVDO        €600 p/j 
Dit kan op verschillende manieren, ZVDO is de enige vereniging met een dusdanige omvang binnen de gemeente Altena waar diverse 
lokale ondernemers belang bij kunnen hebben, we noemen twee voorbeelden. U heeft bijvoorbeeld een supermarkt in de regio Altena. 
Wij hebben leden welke verspreid wonen in de diverse kernen van deze gemeente. Besluit u om vriend te worden van ZVDO zullen we aan 
de hand van uw promoties. Nieuwe leden, leden welke op zich zelf gaan wonen, leden welke zoveel jaar getouwd zijn, etc. Indien we dit 
niet hebben willekeurige leden, telkens voorzien van uw promoties. Dit om u de mogelijkheid te geven om eventuele leden welke bij ons lid 
zijn aan uw winkel te binden. 
U bent rijschool houder, we hebben elk jaar een redelijk grote groep jongelui welke de leeftijd bereikt om rijlessen te gaan nemen. 
We kunnen samen met jullie als vereniging deze eerste (gratis) rijles in plannen. Mochten we dit ruim op tijd van e voren plannen is de kans 
ook zo goed als aannemelijk dat de rest van de lessen ook bij u gevolgd gaan worden. Bij komend voordeel is als dit gezin nog meerdere 
kinderen heeft, welke niet lid zijn van onze vereniging. Deze t.z.t. ook een keer hun rijbewijs mogen gaan halen. 
 
Wat krijgt u hier voor terug, een stukje story telling in ons clubblad, waardoor de gun factor stijgt. 
Wij leggen voor u het contact met onze leden uw potentiéle klanten. 
 

Goederen sponsor       op basis van donatie 
U schenkt gratis of tegen hele scherpe tarieven materialen of goederen welke door onze leden zeer éénvoudig zijn te verkopen. 
Enkele voorbeelden hiervoor zijn chocolade paaseitjes, kerstkransjes, bonbons, rookworsten, stroopwafels, oliebollen. 
We hopen dat u begrijpt dat we zeker met THT producten geen voorraad risico kunnen nemen. 
In de groepsapps van de jeugdafdelingen welke we hebben kunnen we na een donatie van goederen een oproep doen om eventuele inpak 
werkzaamheden te verrichten. Na de training of een ander moment geven we diverse jeugdleden of een andere doelgroep als vele 
individuen de te verkopen waar mee. Het individuele jeugdlid vent deze waar en levert het verkochte bedrag in contanten bij de trainer, in 
een zakje of gesloten enveloppe voorzien van zijn naam . De trainers verzamelen dit bedrag en storten rechtstreeks naar de 
penningmeester ovv de actie. 

 
U schenkt een wedstrijdbal voor de heren 1 wedstrijd   €250 p/wedstrijd 
U krijgt hiervoor een prominente verzamelpagina met de andere schenkers in ons clubblad voor de gehele jaargang. 
U krijgt een prominente verwijzing in het programma boekje van de betreffende thuis wedstrijd. 
U krijgt tijdens de wedstrijd een prominente plaats in het zwembad. 
U word meegenomen in het wedstrijdverslag wat veelvuldig verschijnt in de lokale media en weekbladen. 
U heeft vrij intree voor de wedstrijd met eventuele introduce tevens word u voorzien van een bescheiden natje en een droogje 
 

U schenkt een wedstrijdbal voor een jeugd wedstijd   €45 p/wedstrijd 
U krijgt hiervoor een verzamelpagina met de andere schenkers in ons clubblad voor de gehele jaargang. 
U word meegenomen in het wedstrijdverslag wat veelvuldig verschijnt in de lokale media en weekbladen. 
U heeft vrij intree voor de wedstrijd . 
 

U schenkt de zwemhuur voor een reguliere zwemwedstrijd  €250 p/wedstrijd 
Een aantal keer per jaar organiseert ZVDO een zwemwedstrijd in het thuis bad AquaAltena, per wedstrijd moeten wij de huur betalen aan 
de exploitant van het bad. In verhouding kost onze club dit best veel geld. We zoeken daarom sponsoren welke voor één of meerdere 
keren per seizoen dit bad voor ons zouden willen betalen. 
U krijgt hiervoor een prominente vermelding op het programma boekje.  
U krijgt hiervoor een mooi reclame bord in het zwembad wat te zien is tijdens de polo en zwem wedstrijden. 
U word meegenomen in het betreffende wedstrijd verslag wat verspreid word naar diverse lokale media. 
U krijgt hiervoor een plaats op een verzamel pagina in ons clubblad voor een gehele jaar gang. 
U krijgt ons clubblad op uw zakelijke adres. 
 
 

U schenkt het gehele seizoen de wedstrijdbal aan het  jeugdteam  €500 p/seizoen 
U krijgt hiervoor een prominente verzamelpagina met de andere schenkers in ons clubblad voor de gehele jaargang. 
U krijgt een prominente verwijzing in het programma boekje van de betreffende thuis wedstrijd. 
U krijgt tijdens de wedstrijd een prominente plaats in het zwembad. 
U word meegenomen in het wedstrijdverslag wat veelvuldig verschijnt in de lokale media en weekbladen. 
U heeft vrij intree voor de wedstrijd met eventuele introduce tevens word u voorzien van een bescheiden natje en een droogje 
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U word naam drager van de 3hr&33m wedstrijd    €400 p/editie 
Onze eigen unieke 3 uur en 33 minuten durende team estafette wedstrijd jaarlijks gehouden op een zaterdagavond in maart. 
Een zwembad vol met ongeveer 150 zwemmers minimaal net zoveel publiek een DJ met sportieve muziek. 
Een Uniek evenement traditie getrouw op de activiteiten kalender van ZVDO, uniek in de regio en ver daar buiten. 
De DJ zal meerder malen uw naam omroepen Ook word er natuurlijk zoals altijd een verslag van gedaan en vaak word dit dan vernoemd in 
de bekende lokale media. 
Tevens word u uitgelicht in ons clubblad welke verschijnt bij onze leden en sponsoren.   
 

 
 
U word naam drager van ons jaarlijks waterpolo toernooi  €450 p/editie 
Het meest gezellige waterpolo toernooi van Brabant, dit betekent dus ook het gezelligste van Nederland. 
De gezelligheid zit hem al in het feit dat bedrijventeams, teams van andere verenigingen worden aangevuld met onze poloër ’s. 
Een team mag niet meer dan 3 ervaren spelers bevatten en de rest zal stiekem gruwelijk zijn best moeten doen om niet moe te lijken. 
De dag kenmerkt zich met name door goed gevulde hangtafels, sterke verhalen en een goed gevulde BBQ. 
Uw vrienden team of bedrijfsteam mag hier gratis eten en drinken deze dag, hoewel we drank moeten beperken met een paar muntjes ivm 
de gebruikelijke regelgeving. Een goed bewaard geheim al sponsort u deze dag krijgt u van ons zonder dat de rest het weet toch de wat 
betere spelers toegewezen. 
 

Adverteren in ons clubblad     vanaf €30 p/j 
Voor €30 komt u in ons clubblad een jaar lang zicht baar voor al onze leden, aanverwanten en sponsoren. 
Tevens liggen we in een breed aantal  bedrijfskantines, wachtruimtes en natuurlijk bij alle zwembad bezoekers. 
 
 

Rustend lid       €30 p/j 
Vroeger altijd gezwommen en nu geen tijd meer. Of heeft u gewoon een warm hart voor de zwemclub, word dan rustend lid. 
De zwemclub heeft dan geen enkele verplichting voor u naar de KNZB, daarom doen we graag wat terug voor u. 
U ontvangt dan ons clubblad gezellig als je hierdoor een beetje op de hoogte blijft. 
Tevens willen we de drempel laag houden voor u want natuurlijk zien we jullie het liefst wekelijks terug tijdens de trainingen als fulltime 
lid. Zolang dit niet lukt lekker rustend lid blijven en ontvang je van ons een strippen kaart waarmee je twee keer binnen mee mag trainen 
en 8 keer buiten. Waar vind je dat nog € 3 voor een training 
Je helpt ons met dit lidmaatschap behoorlijk als onze penningmeester of voorzitter op bestuurlijk niveau overleg heeft kunnen we aan de 
hand van een groei curve laten zien hoe indrukwekkend onze maatschappelijke rol is. 
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Naam drager van het wedstrijd zwemteam   €3.500 zonder kleding p/j 
         €7.500 met kleding p/j 
Zonder kleding mag jaarlijks met kleding dan geld een minimale overeenkomst van 3 jaar. 
Een zwemteam uit de gemeente Altena opererend op nationaal niveau daar zijn we trots op. Deze zwemmers uit de polders van Altena 
weten zomaar meerdere landelijke bekende steden hun hielen te laten zien, we kunnen je vertellen dat dit in de wedstrijd zwemsport niet 
gunstig is voor een tegenstander. 
Menig zwemmer van ZVDO heeft al wel eens mogen verschijnen op het podium op het moment als er gestreden werd om de nationale 3 
kleur, meerdere Brabantskampioenen wist ZVDO te leveren. Tevens zijn we jaarlijks te gast op twee internationale zwem evenementen 
welke worden georganiseerd in Gent en Luxemburg waarbij ZVDOers zomaar weten door te dringen in zwemfinales waar ze naast 
Olympiërs op de start blokken geroepen worden. Als dan het on your marks klinkt gevolgd door een start schot stijgt elke zwemmer boven 
zichzelf uit.  
Voor de genoemde bedragen zal de gehele zwem selectie uw naam dragen met als optie, 
Elke bad muts draagt uw naam, alle zwemmers verschijnen voor en na de wedstrijd in uniforme kleding met u naamsvermelding. 
U word mee genomen in onze wedstrijd verslagen welke vaak gepubliceerd worden in de diverse lokale weekbladen en social media. 
Tevens mag u een team samen stellen voor onze eigen 3 uur 33 minuten race en mag dit team vooraf een aantal keer bij ons komen 
trainen. Mochten uw werknemers geïnspireerd raken en graag de gezonde zwemsport willen beoefenen. 
Dan mogen ze de eerste 2 maanden gratis bij ons mee zwemmen.  
 
 
 

Gewoon sponsoren       eigen invulling  p/j 
Fijn als u onze vereniging wat  gunt zonder tegen prestatie. 

 
Past er iets bij uw bedrijf of heeft u zelf een idee. 
Mocht één van de hier boven benoemde mogelijkheden bij uw bedrijf passen en u neemt dit van ons af zijn wij als vereniging hier heel blij 
mee. Mocht u zelf een idee of wens hebben laat het ons gerust weten, we gaan graag met u in gesprek.   


