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ZV
DE VENNEN
Zwemvereniging De Vennen, een zwem- en 
waterpolovereniging, werd opgericht in 1955. Deze 
zwem- en waterpolovereniging heeft zijn thuisbasis 
in zwembad De Vennen te Dongen. Het motto van de 
vereniging is: 

“IEDER OP ZIJN NIVEAU NAAR DE TOP!” 

Iedere zwem- en waterpololiefhebber kan dan ook bij onze 
vereniging terecht. Van recreant tot topsporter: we hebben ze 
allemaal in huis. Zo spelen een aantal teams op regionaal niveau 
waar onze vaandeldragers zelfs landelijk actief zijn. Een hechte 
club uit Dongen die zijn sporen steeds meer aan het verdienen is 
binnen de Nederlandse zwembaden, maar waar de gezelligheid 
en samenhorigheid nooit verloren zullen gaan.
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SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
ZV De Vennen kent vele sponsormogelijkheden. 
Graag zetten we voor potentiële sponsoren op een 
rijtje wat de mogelijkheden zijn. Het is natuurlijk 
altijd mogelijk om met de pr-commissie in gesprek te 
gaan over andere  mogelijkheden of eventuele  
combinaties.

Heeft u een leuk idee voor een nieuwe manier van sponsoring?  De 

pr-commissie gaat graag  met u in gesprek over  de mogelijkheden!

ANDERE
IDEEËN?

BALLEN
SPONSOR

Een van de belangrijkste onderdelen bij 
waterpolo: de waterpolobal. Zonder bal 
ook geen spel. Het is bij ZV de Vennen 
mogelijk om met uw bedrijfsnaam op een 
waterpolobal te staan! Hiernaast wordt uw 
bedrijfslogo ook geplaatst op de website 
van ZV de Vennen.

Iedere waterpolospeler heeft een cap op met 
hierop zijn nummer. Naast dit nummer is het 
mogelijk om uw bedrijfslogo te plaatsen op 
deze caps! U kunt uw bedrijfsnaam koppelen 
aan een waterpoloteam. Hiernaast wordt uw 
bedrijfslogo ook geplaatst op de website van 
ZV de Vennen.

CAP
SPONSOR

GOALDOEK
SPONSOR

                 Er moet natuurlijk een plek zijn waar 
gescoord kan worden. Het is bij ZV de Vennen 
mogelijk om uw bedrijfslogo op een poster 
in de goals te hangen. Dit is de plek waar alle 
blikken tijdens een mooie goal op gericht 
zijn! Hiernaast wordt uw bedrijfslogo ook 
geplaatst op de website van ZV de Vennen.

     Uw bedrijfslogo duidelijk in het zicht naast 
de wedstrijdtafel? Het is bij ZV de Vennen 
mogelijk om uw bedrijfslogo op een banner 
te plaatsen naast de wedstrijdtafel. Dit is 
een plek recht tegenover het publiek in het 
zwembad, mooi in het zicht dus. Hiernaast 
wordt uw bedrijfslogo ook geplaatst op de 
website van ZV de Vennen.

BANNER
SPONSOR

                       ZV De Vennen heeft enkele jaren 
geleden een kledinglijn opgezet. Een sponsor 
heeft de mogelijkheid de vereniging te 
sponsoren en zijn naam te verbinden aan 
de vereniging door de plaatsing van het 
bedrijfslogo op de verenigingskleding van een 
bepaald zwem- of waterpoloteam. Hiernaast 
wordt uw bedrijfslogo ook geplaatst op de 
website van ZV de Vennen.

KLEDINGLIJN
SPONSOR

ACTIVITEITEN
SPONSOR

                                 Binnen ZV De Vennen 
worden naast de reguliere activiteiten: 
zwemmen en waterpolo, nog meer 
activiteiten georganiseerd. Zo worden er 
zwemkampioenschappen en waterpolo-
toernooien georganiseerd. Maar ook 
een Vennenkamp voor onze jeugdleden 
tot 16 jaar. Een sponsor heeft dan ook 
de mogelijkheid zijn naam te verbinden 
aan een van deze (of andere) activiteiten 
die binnen onze vereniging worden 
georganiseerd. Zo zijn de meeste van 
onze activiteiten jaarlijks terugkerende 
evenementen, die inmiddels ook redelijk 
wat naamsbekendheid in Dongen en 
omgeving hebben verworven.


