ZWEM EN POLOVERENIGING
DOS VARSSEVELD
MOGELIJKHEDEN VOOR SPONSORING

ZWEM EN POLOVERENIGING DOS VARSSEVELD
DOS Varsseveld is de zwem- en polovereniging voor Varsseveld en omstreken. Met een gemotiveerde groep
vrijwilligers proberen we de jeugd in Varsseveld en omgeving enthousiast te maken voor sport in het algemeen
en de zwemsport in het bijzonder.
Als vereniging met ruim 200 leden (waaronder meer dan 110 jeugdleden) hebben we een belangrijke rol in de
(dorps)gemeenschap. Door middel van onze sport en overige activiteiten proberen we onze jeugd niet alleen
sportiviteit, maar ook zelfvertrouwen, onderlinge betrokkenheid, respect en verantwoordelijkheid bij te
brengen.
Als vereniging vinden we het belangrijk dat we laagdrempelig zijn en blijven en dat we iedereen uit onze
gemeenschap de mogelijkheid moeten bieden om zich door middel van de zwemsport te ontwikkelen en te
groeien. Voor groot en klein. Voor dapper en bang. Voor nu en in de toekomst.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN VAN DOS
DOS heeft een zeer divers en sportief aanbod voor haar leden. Er zijn jeugdgroepen in diverse leeftijdklassen
die door een enthousiast kader van vrijwilligers wordt begeleid. Daarnaast kan er gekozen worden voor
wedstrijdzwemmen en waterpolo en doet DOS met jeugd en volwassenen mee aan regionale wedstrijden op
diverse niveaus.

WAAROM SPONSORING
Onze vereniging is in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Er is geïnvesteerd in opleidingen, extra
activiteiten voor de jeugd en meer baduren om onze leden de aandacht en de ruimte te geven die ze verdienen
en die wij belangrijk vinden in het kader van onze maatschappelijke rol.
Om deze rol ook in de toekomst te kunnen vervullen hebben we uw steun nodig. Steun in de vorm van een
donateurschap of door sponsoring. Hiermee kunt u laten zien, dat u het werk van onze vereniging belangrijk
vindt. En dat u de sportieve en sociale ontwikkeling van onze kinderen een warm hart toedraagt.

Voor meer en actuele informatie:
www.dosvarsseveld.nl

DOS is er trots op erkend
opleidingsinstituut te zijn voor
de nationale zwemdiploma’s.

HOE KUNT U ONS STEUNEN (en wat krijgt u er voor terug)
U kunt ons steunen als donateur, als (plus)sponsor of als nieuwsbriefsponsor. Afhankelijk van de vorm
vermelden we u op onze website of komt u in de mailbox van onze leden. De kosten en wat u er exact voor
terugkrijgt, ziet u op de antwoordstrook.
Of uw omzet zal verdubbelen door uw logo op onze website? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaat het u
waarschijnlijk ook niet om. Belangrijk is dat u letterlijk bijdraagt aan de activiteiten van onze vereniging en
daarmee aan de ontwikkeling van de jeugd in onze gemeenschap.
Dat krijgt u er voor terug.

ANTWOORDKAART
JA, IK STEUN DOS VARSSEVELD als
 Donateur (1 – 49 euro) Voor ieder bedrag wordt u vermeld in de rubriek “Donateurs van DOS”.
 Sponsor (50 euro) Twee maal uw bedrijfsnaam en logo op website: Roulerend op de homepage en vast op de pagina
“Sponsors van DOS”. Van het logo wordt naar uw website doorgeklikt.

 Plus sponsor (100 euro)
Als sponsor maar met een vaste i.p.v. roulerende vermelding op de homepage. En u krijgt ruimte voor een redactioneel stukje om uw
bedrijf kort te presenteren of toe te lichten waarom u ons steunt.

 Nieuwsbrief Sponsor (150 euro)
Als plus sponsor + uw logo (klikbaar) in onze periodieke (ca. 20/jaar) email nieuwsbrief aan onze leden.

 Ik wil eerst meer informatie en/of
op andere wijze steunen. Neem contact met mij op.

Mijn gegevens:
Bedrijf:
Plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
En/of Email:
Reageren kan als volgt:
Per email:
sponsors@dosvarsseveld.nl
Website:
dosvarsseveld.nl menu: sponsors
Post:
Zwem- en Polovereniging DOS
Doetinchemseweg 93
7051 DP VARSSEVELD

