
Het openhouden van een buitenzwembad is 
mogelijk, maar blijft een continue uitdaging. 

Er zijn, sinds het stopzetten van de gemeentelijke 
subsidie in 2015, diverse bezuinigingen 
doorgevoerd. Om energie te besparen hebben 
we diverse duurzame aanpassingen gedaan. Het 
water wordt bijvoorbeeld opgewarmd via 85 
SunDiscs (zonneboilers) en er zijn afdekdekens 
aangebracht die ervoor zorgen dat het water niet 
teveel afkoelt. Ook wordt veel werk gedaan door 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

 Sponsoren blijven nodig
Desondanks blijven we afhankelijk van financiële 
steun, zowel van particulieren als van bedrijven. 
Het is dan ook geweldig hoe vele sponsoren 
ons al jaren steunen! Daarmee kunnen we 
veel (terugkerende) uitgaven betalen. Denk 
daarbij aan reparatie en onderhoud van bv. 

de glijbaan, de afdekschermen, de golfbaan, 
aanschaf van zwemmaterialen, productie van 
drukwerk, onderhoud van de website en social 
media, inkoop van goederen, bekostigen van 
vrijwilligerscursussen en nog veel meer. 

 Financieel, in natura of eigen ideeën
We willen de groep sponsoren dan ook heel graag 
uitbreiden om zo min mogelijk een beroep op 
onze financiële reserves te hoeven doen. Daarom 
zoeken we geldschieters, maar ook mensen die in 
natura willen bijdragen met materialen of kennis. 
En voor hen doen wij natuurlijk iets terug: bekijk 
op de achterzijde onze sponsorpakketten.
Maar ook als je zelf ideeën hebt over een 
bijdrage aan het zwembad komen we graag 
met je in contact. Neem dan contact op met de 
sponsorcommissie van het zwembad via  
info@zwembad-indedennen.nl.

Het prachtig gelegen zwembad In de Dennen in Vorden biedt in de zomermaanden plezier en 
ontspanning aan duizenden bezoekers. Naast zwemlessen en sportieve zwemuren, worden er 

activiteiten georganiseerd als de zwemvierdaagse, de Huttenbouwdagen en Swim till it’s dark en clubs 
en scholen kunnen er terecht voor bijvoorbeeld voetbal- en schoolkampen. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door een kleine kern van betaalde krachten, een grote schil van vrijwilligers, bestuursleden 
met liefde voor het zwembad en diverse grote en kleine sponsoren.

SAMEN HOUDEN WE  
ZWEMBAD IN DE DENNEN OPEN

mailto:info@zwembad-indedennen.nl


 Stersponsor  Dit is de meest in het oog springende en grootste sponsormogelijkheid:
• Minimaal € 500,- per jaar
• Uitgebreide vermelding op de website
• (Grote) vermelding op de narrowcasting presentatie in het paviljoen*
• Groot formaat (30 x 40 cm) sponsorbord op de 'sponsormuur'

 Sponsor  Een tweede mogelijkheid is het sponsorschap:
• € 250,- per jaar
• Grote vermelding op de website
• Vermelding op de narrowcasting presentatie in het paviljoen*
• Standaard formaat (20 x 30 cm) sponsorbord op de 'sponsormuur'

 Club van 100  • € 100,- per jaar
• Vermelding op de website
• Vermelding op de narrowcasting presentatie in het paviljoen*
• Logo op het 'Club van 100' bord (12 x 9 cm)

 In natura  Er zijn ook mogelijkheden om in natura te sponsoren. We maken graag een 
afspraak om uw en onze ideeën naast elkaar te leggen. 

* Presentatie van onze sponsoren via narrowcasting in het paviljoen is nu nog niet mogelijk.  
Een groot scherm is een wens die we hopelijk nog in 2022 kunnen realiseren met behulp van sponsorgeld.

Zwem- en recreatiebad In de DennenZwem- en recreatiebad In de Dennen
Oude Zutphenseweg 7  |  7251 JX Vorden

Tel. 0575 – 551203  |  info@zwembad-indedennen.nl
Graag in mail aangeven: t.a.v. de sponsorcommissie

SPONSORPAKKETTEN

 Zwemlessen  School- en voetbalkampen 

Zwemactiviteiten

Vroege vogels

Huttenbouwdagen  Zwemvierdaagse 
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