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Zwemafdeling van S.Z.V. De Duinkikkers  
boekt goede resultaten met nieuwe kleding! 

 

 
 
 
 

Bij de start van het nieuwe seizoen is de zwemafdeling van De Duinkikkers in nieuwe kleding gestoken! 
Deze nieuwe kleding is mogelijk gemaakt door de sponsoring van onderstaande bedrijven! Dank 
daarvoor namens alle zwemmers, ouders en trainers! 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bij de eerste Competitie Wedstijd van het seizoen, gehouden in ons eigen zwembad, zijn mede hierdoor 
prachtige resultaten behaald en staan we boven aan de ranglijst! Dit smaakt naar meer! 
 
Mocht je ook interesse hebben om De Duinkikkers te sponsoren in welke vorm dan ook, neem dan 
contact op met de sponsorcommissie van De Duinkikkers via sponsoring@duinkikkers.nl 
 
Als basis opties voor sponsoring zijn de volgende onderdelen beschikbaar, andere opties op aanvraag! 

- Vlagsponsoring (Voor een vaste jaarlijkse bijdrage hangen we bij iedere thuiswedstrijd een vlag op!) 
- Kledingsponsoring (We zoeken nog sponsoren voor de Waterpolo tak!) 
- Bal of Startbloksponsoring (Met een kleine bijdrage wordt bij een thuiswedstrijd de bal of een startblok 

door jou gesponsord!) 
Uiteraard wordt voor iedere sponsor actie een melding op onze online platformen gemaakt! 
 

mailto:sponsoring@duinkikkers.nl
https://www.ijssalonbemer.nl/
https://www.stibbe.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuxaOGjKPWAhUSalAKHTwQCMAQjRwIBw&url=http://duinkikkers.nl/&psig=AFQjCNG52l-VnN6DbvbRnq4-KtjmcOsXyg&ust=1505424129276686
http://dejagertotaal.nl/
http://www.soesteronderlinge.nl/
https://www.covebo.nl/


 

De Grote Clubactie 2018 in volle gang! 
 

  

Dit jaar doet onze vereniging voor de tweede keer mee aan de 
Grote Clubactie.  

Vorig jaar hebben we ruim € 1000,- opgehaald, iets wat de club 
goed kan gebruiken.  

Doe daarom allemaal ook dit jaar weer mee!  
Verkoop zoveel mogelijk loten! 

 
 

Verkochte loten kunnen tot 22 november 2018 ingevoerd worden,  
lever dus z.s.m. je volle boekjes in bij je trainer 

en zorg dat uiterlijk 17 november al je boekjes ingeleverd zijn. 
 
 

OPBRENGST 
80% van de opbrengst gaat naar onze club en daar kunnen we weer allemaal leuke dingen van 
organiseren en aanschaffen voor iedereen!  
 
 

HERFSTACTIE - WOORDZOEKER 
De Grote Clubactie ondersteunt De Duinkikkers met leuke winacties kijk op kids.clubactie.nl  
Los bijvoorbeeld de woordzoeker op en maken met je inzending kans op een dagje uit! 
  

 
  
De |Grote ClubActie verloot onder alle goede inzendingen 2 prijzen: 
- 2 kaartjes voor Bobbejaanland 
- 2 kaartjes  voor Madame Tussauds 
  
Meedoen kan tot uiterlijk 28 oktober 2018. Voor de actievoorwaarden, klik hier. 
 
 

NOG EVEN WAT UITLEG OVER DE GROTE CLUBACTIE 
• Wij verkopen loten via een automatische incasso en online. Dit doen wij in het kader van veiligheid. 

Wij willen niet dat onze leden met contant geld over straat moeten. 
• De actie eindigt op 22 november. Uiterlijk 17 november willen wij graag alle boekjes voor de 

verkoop via automatische incasso weer terug hebben. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs, de 
invoer van alle incasso's is veel werk. 

• Online kopen doe je via:  https://clubactie.nl/actie/DeDuinkikkers 
• De uitslag van de beste lotenverkopers zal in de maand december bekend gemaakt worden. 
• De trekking van de Grote Clubactie is op 12 december. 

 
Voor nu wensen wij iedereen heel veel succes met de verkoop! 
 
Nicky Rijksen & Els Heemskerk 

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar: sponsoring@duinkikkers.nl 

 

Gezocht minimaal 3 bestuursleden voor de Club van 50 
 

Alle voorbereidingen zijn klaar, De Club van 50 kan ingeschreven worden bij de K.v.K., Het enige dat nog 
nodig is zijn 3 bestuursleden voor de Club van 50. Om belangen verstrengeling te voorkomen, mogen dit 
geen bestuursleden van S.Z.V. de Duinkikkers zijn.  
Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail dan naar: sponsoring@duinkikkers.nl  

 
Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers      sponsoring@duinkikkers.nl Robin Roskam     Marcel Brittijn    Els Heemskerk 
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