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De Grote Club Actie 
 

 80% van de opbrengst gaat naar de club 
 6.000 deelnemende clubs 
 Vanaf 2017 neemt SZV de Duinkikkers ook deel 
 Start verkoop zaterdag 16 september 2017 
 Trekking Grote Clubactie 13 december 2017 
 Verkoop middels eenmalige machtiging 
 Verkopers hoeven slechts een keer bij potentiële kopers langs te gaan 
 Verkopers hoeven niet met geld over straat 
 Doe je mee? Vraag een verkoopboekje aan je trainer of mail naar sponsoring@duinkikkers.nl 
 

We rekenen op jullie hulp! 
 

 

Oranje Fonds Collecte  
levert Duinkikkers ruim € 450,- op 

 
 
In juni heeft een actieve groep Duinkikkers 
gecollecteerd voor het Oranje Fonds.  
 
Hieronder de bedankbrief die SZV de Duinkikkers  
van het Oranje Fonds heeft ontvangen:  
 
 
 

Bedankt voor uw inzet voor  

S.Z.V. de Duinkikkers  
 

 

De opbrengst van uw collecte is in 
totaal: € 903,35. De helft van dit bedrag 
€ 451,68 ontvangt u binnenkort op uw 

rekening. 
 

Gezamenlijk hebben we met de derde 
landelijke Oranje Fonds Collecte circa 
€ 650.000,= ingezameld. Een bedrag 

om trots op te zijn! Zo zorgen we 
samen voor een betrokken 

samenleving. 
 

We hopen dat u net als wij met veel 
plezier terugkijkt op een succesvolle 
collecte en dat u ook volgend jaar 

meedoet aan de Oranje Fonds 
Collecte! Nogmaals hartelijk dank! 

 

 
Namens SZV de Duinkikkers liepen of hielpen mee: 
 
Lucas, Thijs, Paul, Ravi, Eveline, Miriam, Manouk, 
Lonneke, Quin, Megan, Femke, Marlies, Laura, Luuk, 
Thomas, Sam, Tim, Tjeerd, Pieter, Mido, Peter, Robin, 
Bart, Louis, Noor, Abel, Christine, Sven, Gerbert, Femke, 
Max, Raymond, Nicky, Saskia, Els 
 
 

 
 

 

Allemaal heel erg bedankt voor 
jullie inzet! 

 
 

 



Sponsor voor programmaboekjes 
zwemwedstrijden gezocht 

 
De afgelopen seizoenen heeft Bouwbedrijf Karelsen de 
drukkosten voor de programmaboekjes van de 
thuiszwemwedstrijden gesponsord. SZV de 
Duinkikkers is Bouwbedrijf Karelsen hier zeer 
dankbaar voor. 
Bouwbedrijf Karelsen heeft ervoor gekozen om SZV de 
Duinkikkers voortaan middels vlagsponsoring te 
ondersteunen, wat ook super fijn is. 
 
SZV de Duinkikkers is dus voor komend seizoen op 
zoek een nieuwe sponsor voor de programmaboekjes 
van de thuiszwemwedstrijden. 
 
Ken je iemand of heb je zelf interesse?  
Laat het de sponsorcommissie weten! 

Bal- en startbloksponsoring 
 
Het zwem- en waterpoloseizoen is weer van start.  
Heb je interesse om een bal of startblok te sponsoren 
voor slechts € 35,-?  
Stuur dan een mail naar sponsoring@duinkikkers.nl en 
zie jouw of jullie naam ook op een bal of startblok op 
facebook en onze website langskomen. Uiteraard 
bedanken we de bal en startblok sponsoren ook tijdens de 
wedstrijden via de speaker. 

 
 

Verslag sponsorcommissie seizoen 2016 – 2017 
 
Voor wie de algemene ledenvergadering in mei gemist heeft: 
De Sponsorcommissie is dit seizoen officieel gevormd en gestart. Er is een menukaart opgesteld met 
bijbehorende voorwaarden. De leden van de sponsorcommissie hebben contact gelegd met bestaande 
sponsoren t.b.v. behoud van die sponsorovereenkomsten. De leden van de sponsorcommissie hebben 
bedrijven en particulieren benaderd voor sponsoring. 
 
Sponsorcommissie: 
Afgevaardigde namens het bestuur: Jos Spruyt 
Leden: Robin Roskam, Marcel Brittijn, Jeffrey Vos en Els Heemskerk 
 

Sponsoren seizoen 2016 – 2017 
Bedrijven: 
Record 
Stalenhoef Belettering 
Karelsen Bouwbedrijf 
Schimmel Springkussenverhuur 
IJssalon Bemer 
Boni Supermarkt 
Bowling Overhees 
Rainbow Color Copy 

 

Particulieren: 
Jos Spruyt 
Robert Boetekees 
Rowie Hooft 
Ouders waterpoloteam o.15 jaar 
Bart Leenen 
Els Heemskerk 
 

 

Overige acties: 
Oranje Fonds collecte in samenwerking met de Evenementencommissie. 
Leden werkgroep: 
Saskia op den Velde, Nicky Rijksen, Rowie Hooft namens de EC, Els Heemskerk namens de SC 
 
Financiële resultaten tot nu toe: 
Nog niet alle transacties horende bij dit seizoen zijn verwerkt 
Opbrengsten per bank: € 998,12* 
Opbrengsten in natura:  geschatte waarde van zo’n € 1.200,- 
Kosten:   € 20,- 
* sponsorkliks zijn hierin niet meegenomen 
 
Vooruitblik seizoen 2017-2018 
Werven en behouden van sponsoren, zowel bedrijven als particulieren. 
Opzetten Grote Clubactie in samenwerking met de evenementencommissie, betreft dezelfde werkgroep 
als die van de collecte. 
 
Met dank aan alle sponsoren, de leden die sponsoren aangedragen hebben en de leden van de 
werkgroep Oranje Fonds Collecte / Grote Clubactie. 

 

Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers 
sponsoring@duinkikkers.nl 

Els Heemskerk            Robin Roskam   
Marcel Brittijn            Jeffrey Vos 

 


