
Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en ’s-Hertogenbosch

7 goede redenen 
om AquAmigos te 
sponsoren

Feiten
•  We zijn uitgegroeid tot dé zwemvereniging in de gemeente 
Heusden met meer dan 500 leden.

•  AquAmigos biedt competitief zwemmen en waterpolo  
op hoog niveau.

•  Maandelijks bezoeken gemiddeld ruim 1.700 personen  
de website aquamigos.nl.

•  We maken voornamelijk gebruik van de gemeentelijke 
zwembaden in Vlijmen en Waalwijk.

7 goede redenen
We zijn hard op zoek naar sponsors. Een vereniging kan niet 
draaien zonder sponsors. AquAmigos is op zoek naar bedrijven 
die het mogelijk maken om gezamenlijk met de vereniging  
de sportieve (topsport)ambities te realiseren. U als bedrijf kunt 
verschillende redenen hebben om over te gaan tot sponsoring:

 

1   stimuleren van de omzet via sponsoring
2    het tonen van sociale en maatschappelijke  

betrokkenheid
3    het vergroten en/of onderhouden van de  

naamsbekendheid
4    het koppelen van het sportieve imago van  

AquAmigos aan het eigen bedrijf
5    het onderhouden en/of versterken van de  

band met relaties
6    zich onderscheiden van de concurrentie
7    persoonlijke motieven, puur uit liefde voor  

de club of voor de sport

Nieuwsbrief
Elke sponsor ontvangt 2x per jaar een e-mailnieuwsbrief.  
Hierin vindt u terug hoe uw sponsorbedrag is besteed. Ook het 
actuele nieuws met betrekking tot de zwemclub AquAmigos en 
bijvoorbeeld de clubprestaties vindt u hierin terug.

Contact
Wenst u meer informatie te ontvangen over de club AquAmigos 
of bent u benieuwd naar andere sponsormogelijkheden? U kunt 
altijd, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen via: 
sponsoring@aquamigos.nl.

Voorwaarden
De bedragen van de genoemde sponsorpakketten gelden voor één 
jaar. Nadat u de machtiging op de achterzijde van dit formulier 
heeft ingevuld, krijgt u het sponsorcontract per e-mail toegestuurd.

AquAmigos staat voor een leven lang zwemmen.  

Dit begint vaak met het behalen van een zwem

diploma, om vervolgens een keuze te maken voor 

wedstrijdzwemmen, waterpolo en/of recreatief 

zwemmen. Naast alle wedstrijd of recreatieve 

mogelijkheden levert AquAmigos ook een bijdrage 

aan maatschappelijke doelstellingen en organiseert 

evenementen zoals een zwemvierdaagse, de 

Swimkick en (school)zwemkampioenschappen. 



Hierbij machtig ik AquAmigos voor een jaarlijkse afschrijving  
van het totaal verschuldigde bedrag van het sponsorpakket*:

 Vriend van AquAmigos à € ......................................

 Brons    Zilver    Goud

Bedrijfsnaam

Naam    dhr   mevr

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

IBAN rekeningnummer

E-mailadres

Datum

Handtekening

Sponsorpakketten

Machtiging

Brons € 125,-
 
•  bedrijfslogo- of naamsvermelding op de homepage 

van de website in een carrousel
• sponsorbijeenkomst incl. hapje en drankje

Zilver € 250,-

•   bedrijfslogo- of naamsvermelding op de homepage 
van de website, met hyperlink naar uw website

•   bedrijfslogo- of naamsvermelding in het jaarlijkse 
‘Buukske’ (advertentieformaat A6 liggend) en  
het wedstrijd-zwemprogramma

•   u ontvangt een sponsorshirt
• sponsorbijeenkomst incl. hapje en drankje

Goud € 500,-

•   bedrijfslogo- of naamsvermelding op de homepage 
van de website, met hyperlink naar uw website

•  banier met uw logo welke tijdens elke zwem- en 
polowedstrijd en toernooien in Vlijmen en Waalwijk 
opgehangen wordt

•  bedrijfslogo- of naamsvermelding in het jaarlijkse 
‘Buukske’ (advertentieformaat A5 staand) en  
het wedstrijd-zwemprogramma 

•  u ontvangt een sponsorshirt
• sponsorbijeenkomst incl. hapje en drankje

Vriend van AquAmigos minimaal € 50,-  
(uitsluitend voor particulieren)

•  naamsvermelding op de subpagina ‘vriend van 
AquAmigos’ op de website

AquAmigos biedt een 4-tal verschillende sponsorpakketten aan. 
Kies het sponsorpakket welke het best bij u en/of uw bedrijf 
aansluit:

Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en ’s-Hertogenbosch

* Met het tekenen van deze overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op www.aquamigos.nl


