LRZ SPONSORPAKKETTEN 2022
Er wordt jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met daarin vermelding van begin- en
einddatum van de overeenkomst, de verbintenissen van LRZ en de verbintenissen van de sponsor. De
verbintenissen van LRZ houden een middelenverbintenis in. De samenwerkingsovereenkomsten
worden steeds opgesteld voor de duur van één kalenderjaar en zijn niet stilzwijgend verlengbaar, doch
kunnen eventueel opgemaakt worden met terugwerkende kracht. De sponsor heeft recht op een
factuur t.b.v. het gesponsorde bedrag. De sponsorpakketten zijn indicatief. De sponsorvoordelen
worden slechts verleend na volstorting van het sponsorbedrag. De lidmaatschappen en startbewijzen
hebben betrekking op het kalenderjaar waarin gesponsord wordt. Als een evenement niet kan
plaatsvinden buiten de wil van LRZ om, is er geen verhaal mogelijk voor verlies van de hieraan
gekoppelde voordelen. De lidmaatschappen en startbewijzen kunnen weggeschonken worden, maar
kunnen niet overgedragen worden naar een ander kalenderjaar.

SYMPATHIESPONSOR (75 EUR/jaar)
 vermelding naam/logo (klein formaat) op website
 1 lidmaatschap voor het zomerzwemseizoen

SPONSOR BRONS (150 EUR/jaar)
vermelding naam/logo op elektronische en papieren communicatie (incl. nieuwsbrief en
website met doorklik)
aanwezigheid op één fysiek evenement zonder spreekmogelijkheid (bv. infostandje)
1 lidmaatschap voor het zomerzwemseizoen, 1 startbewijs voor Rondje van de Plas, 1
startbewijs voor Urban Swim (ter waarde van +-40 EUR)

SPONSOR ZILVER (300 EUR/jaar)
voordelen pakket brons (m.u.v. lidmaatschappen en startbewijzen)
mogelijkheid tot aanbieden van één infosessie/opleiding waarvoor LRZ uitnodiging uitstuurt
(geen verplichte aanwezigheid van leden)
één reclamepost op Facebook en Instagram (inhoud aangeleverd door sponsor)
2 lidmaatschappen voor het zomerzwemseizoen, 2 startbewijzen voor Rondje van de Plas, 1
startbewijs voor Urban Swim, 1 startbewijs voor NSSC (ter waarde van +-80 EUR)

SPONSOR GOUD (vanaf 600 EUR/jaar)
voordelen pakket brons en zilver (m.u.v. lidmaatschappen en startbewijzen)
aanwezigheid op één fysiek evenement met vijf minuten spreekmogelijkheid
één e-mail ‘Sponsor in de kijker’ naar leden (inhoud aangeleverd door sponsor)
banner van sponsor (aangeleverd door sponsor) wordt geplaatst op elk event dat zich
daartoe leent
vermelding van sponsor bij naam op elk event die zich daartoe lenen (“Georganiseerd met
dank aan …”)
3 lidmaatschappen voor één zomerzwemseizoen, 6 startbewijzen voor Rondje van de Plas, 4
startbewijzen voor Urban Swim, 2 startbewijzen voor NSSC (ter waarde van +-170 EUR)
samenstelling sponsorpakket op maat mogelijk i.f.v. sponsorbedrag (bv. koppelen naam aan
event, doen prijsuitreiking, etc.)

