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PR-commissie 
 

Sa menstelling 

Sinds begin 2013 wordt de PR-commissie gevormd door Lars van Oosterbosch en Harm Dankers. Wij 

zijn blij dat we voor enkele projecten afgelopen jaar ondersteuning hebben gekregen. De Grote 

Clubactie is wederom mede gerealiseerd door Geert Huijben. Daarnaast heeft Minet Peeters 

regelmatig grafische ondersteuning geboden. Zo heeft zij onder andere het nieuwe “Vrienden van de 

Vennen” bord ontworpen. Namens de PR-commissie onze dank voor al jullie inspanningen.   

 

Sponsoring 

Het contract met Kok Assurantiën is verlengd en uitgebreid tot en met het seizoen 2014/2015. Kok 

Assurantiën zal hierdoor tot medio 2015 verbonden zijn als hoofdsponsor aan onze vereniging.  

 

Ook zijn wij blij DB Bouw en Timmerwerken te hebben kunnen verwelkomen als nieuwe sponsor. 

Hierdoor is ook ons Dames 1 waterpolo team voorzien van een shirtsponsor.  

 

Daarnaast is Café ‘d ouwe Sok toegevoegd aan ons sponsorbestand. Als grote sponsor is deze naam 

te zien op de clubmuur bij de ingang van het zwembad.  

 

Bij Plugro, de sponsor van ons Heren 1 waterpolo team, zijn ook dit jaar weer twee leden avonden 

georganiseerd. Leden krijgen hier een korting van 10% op het gehele assortiment en daarnaast gaat 

er op alle verkochte artikelen een provisie naar de vereniging. Op deze manier hebben verschillende 

leden door hun aankopen tijdens deze koopavonden ook de vereniging financieel ondersteund. 

Tussen De Vennen en Plugro is de intentie uitgesproken het huidige contract voor een periode van 3 

jaar te gaan verlengen. Dit betekent ook dat Plugro weer de leverancier zal zijn voor de kledinglijn die 

in 2014 vervangen gaat worden.  

 

Naast bovengenoemde sponsoren waren in 2013 ook AD&H Administratie en advies bureau en Gert-

Jan van der Horst, Tentenverhuur en party service als reguliere sponsors aan onze vereniging 

verbonden.  

 

Onze vereniging kent naast de reguliere sponsors ook vele evenement sponsors. Wij zijn al onze 

sponsors zeer dankbaar voor de financiële bijdrage die zij leveren aan onze vereniging.  

 

Vrienden van De Vennen  

In 2013 is een nieuwe sponsor mogelijkheid geïntroduceerd. Via een naamsvermelding op het bord 

aan de clubmuur kan iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt op een leuke manier 

bijdragen aan de vereniging. Inmiddels zijn er 13 leden, niet leden, teams, vrienden die op dit bord 

schitteren. Uiteraard hopen wij aankomende jaren nog veel meer mensen te mogen verwelkomen 

als “Vriend van De Vennen”.  

 

 



Sponsoring is naast de ledencontributie de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging. Het 

vinden van sponsoren die de vereniging structureel ondersteunen is van groot belang om de 

contributiestijging te beperken. 

 

Wil jij meehelpen om de contributie niet verder te laten stijgen? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden 

die samen met ons projecten op het gebied van sponsoring zouden willen oppakken. Kom ons helpen 

bij de PR-commissie en ondersteun op die manier onze vereniging! 

 

Namens de PR-commissie, 

 

Harm Dankers 

Lars van Oosterbosch 

 

 

 

 

 


