Sponsorcommissie 2016-2017
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.
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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.

Afgelopen seizoen 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 2016-2017 was om minimaal 10% van de totale begroting voor te laten
komen uit sponsorgelden. Dit is uiteindelijk gelukt. Het blijft nog wel lastig om een solide buffer op te
bouwen.
In het overzicht hieronder is aangegeven welke activteiten wanneer hebben plaats gevonden in het
afgelopen seizoen.

In 2016-2017 hebben we extra aandacht besteed aan het op tijd klaar hebben van de juiste begroting
waarbij per maand een overzicht was gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
De inzet mbt sponsorbeheer/werving heeft er toe geleid dat we de meeste sponsors hebben kunnen
behouden. Het is gelukt om nog een paar nieuwe bordsponsors en keldingsponsor te vinden in het
afgelopen seizoen. De sponsoravond was helaas dit seizoen niet zo succesvol qua opkomst. Daar en
tegen was de wijnproeverij en seizoensafsluitng wederom een succes.

