
 

Sponsorcommissie 2015-2016 

 
 

De coördinatie van alle sponsoring ligt bij de sponsorcommissie, de commissie rapporteert aan het 

bestuur van ZV de Zaan. De sponsorcommissie bestaat uit een voorzitter, een aantal leden met een 

adviserende rol en een aantal projectmedewerkers.  

 

Naast het bedrijven van breedtesport heeft ZV de Zaan als vereniging de ambitie om structureel mee 

te blijven doen in de top van de verschillende disciplines, waarbij de talenten uit de eigen 

jeugdopleiding komen.  

Bij het hoge ambitieniveau dat wordt nagestreefd is financiele ondersteuning van buitenaf 

onontbeerlijk om de sport op een zo goed en gezond mogelijke manier te kunnen laten uitoefenen.  

Ook in 2015-2016 heeft de sponsorcommissie met het organiseren van activiteiten hun best gedaan 

om geld binnen te halen dat besteed kon worden aan zeer basale zaken als trainingsmogelijkheden, 

reiskosten vergoeding, waterpoloballen, fitness, trainers, kleding, caps, ed.   

 De financiële doelstelling in 2015-2016 is om weer 15-20% van de totale begroting  voor te laten 

komen uit sponsorgelden. 

In 2015-2016 hebben we extra aandacht besteed aan sponsorwerving. Met een aantal 

projectmedewerkers hebben we geprobeerd nieuwe sponsors te vinden. Dit heeft een paar nieuwe 

sponsors opgeleverd. Verder hebben we weer geprobeerd de bestaande sponsors te behouden. De 

meeste waterpolo teams hebben we weer met de hulp van de WPC kunnen aankleden met kleding 

van de Zaan aan het begin van het seizoen.  

Het is gelukt om nog een paar nieuwe bordsponsors te vinden in het afgelopen seizoen en om weer 

een sponsoravond te organiseren .De traditionele wijnproeverij is eind 2015 weer met succes 

gehouden en de BBQ seizoenafsluiting  bij de Walvis begint een traditie te worden. 

De planning van bovengenoemde activiteiten zijn schematisch hieronder weergegeven. 
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