
‘Haal alles eruit wat er in zit en geef talent de ruimte’

De afdeling waterpolo 
van Aqua-Novio ‘94 
is de grootste van de 
regio en dankzĳ onze 
topsporters zĳn we 
een belangrĳke speler 
in de landelĳke 
competitie.  
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    WATERPOLO IS ONZE PASSIE!

Aqua-Novio ’94 is de grootste zwemvereniging van Nĳmegen met bĳna 1.000 leden

SPONSOR INFORMATIE



     ALS SPONSOR KUNT U BIJDRAGEN AAN TOEKOMSTIGE SUCCESSEN

WAAR GAAN WE VOOR?

Goud voor de spelers
Iedere speler moet zich gezien, gehoord en gewaar-
deerd voelen. Binnen onze vereniging staan onze 
leden centraal en daarom ontwikkelen we een trainers 
academy, zodat we alleen maar rolmodellen aan de 
badrand hebben staan. Goed materiaal en voldoende 
trainingsuren zĳn onmisbaar om leden alles te 
kunnen bieden wat zĳ nodig hebben.

Goud voor de trainers
Onze leden verdienen de beste trainers & coaches, 
daarom hebben we een trainers academy, waarbĳ 
iedereen zich kan ontwikkelen op: waterpolokennis, 
didactische vaardigheden, communicatie en mensen-
kennis. In het uitoefenen van hun passie faciliteren 
wĳ de meest innovatieve opleidingsplannen en 
-middelen met uitdagende oefeningen en visuele 
ondersteuning.

Goud voor de scheidsrechters
Om ons aandeel te leveren aan de waterpolowereld 
investeren wĳ in onze scheidsrechters en spelleiders. 
Onze ambitie is om met onze scheidsrechterscommis-
sie, die geleid wordt door zeer ervaren mensen, al 
onze scheidsrechters en spelleiders te begeleiden 
door training en coaching. Iedereen heeft daardoor de 
mogelĳkheid om het maximale uit zichzelf te halen.

Goud voor de ouders
De ouders zĳn de benzine voor onze waterpolo-motor. 
Dankzĳ hun aanwezigheid zĳn onze tribunes gevuld 
en onze spelers gewaardeerd. Binnen de vereniging is 
veel expertise en enthousiasme op het gebied van 
communicatie, planning, scholing en nog veel meer. 
Dankzĳ een goede infrastructuur kennen we onze 
leden en hun ouders en zetten wĳ hen graag in op de 
plekken waar zĳ zich comfortabel voelen. Zo heeft 
iedereen ruimte voor een maatschappelĳke bĳdrage.

Goud voor de maatschappĳ
Sport is er voor iedereen zĳn gezondheid. Dit willen 
we onze leden meegeven door maatschappelĳk 
betrokken te zĳn, want goed voorbeeld doet volgen. 
Tenminste één keer per jaar voeren wĳ een actie voor 
het goede doel. In het verleden waren “Stichting 
Tikkie Erbĳ” & “Swim against cancer” gekozen als 
doelstelling. Ook het waterbasketbal, voor sporters 
met een beperking, is voor ons een belangrĳke pĳler.

WAAR STAAN WE VOOR?
Wĳ geloven in talentontwikkeling van onze spelers, waarbĳ spelplezier de allerbelang-
rĳkste factor is. Naast de aandacht voor onze spelers is het voor ons enorm belangrĳk 
dat onze trainers, scheidsrechters en ouders zich ontwikkelen. 

We zĳn de grootste waterpolovereniging van de regio 
en dankzĳ onze topsporters zĳn we een belangrĳke 
speler in de landelĳke competitie. Ook dankzĳ 
enthousiaste breedtesportteams en het waterbasket-
bal, voor mensen met een beperking, kunnen we echt 
iedereen waterbalsporten bieden. 

Wĳ zwemmen in het water, niet in het geld.
U merkt het, wĳ zĳn zeer gepassioneerd over waterpo-
lo en willen graag onze plannen verder doorvoeren. 
Om de volledige maatschappĳ te bedienen zĳn extra 
trainingsuren (badwater, zoals wĳ dat noemen) en 
kwalitatieve begeleiding noodzakelĳk. De kosten die 
daarmee gepaard gaan, zorgen voor een uitdaging om 
onze begroting rond te krĳgen. Uw bĳdrage wordt 
daarom erg gewaardeerd en goed ingezet. 

Als sponsor kunt u bĳdragen aan de toekomstige 
successen van Aqua Novio’94 en jonge sporters in 
staat stellen om hun (sportieve) dromen te verwezen-
lĳken en te laten doorstromen naar Jong Oranje. Of 
om kinderen te helpen het maximale uit hun talent te 
halen en zich tevens sociaal en maatschappelĳk te 
ontwikkelen. Dankzĳ uw bĳdrage zwemmen onze 
leden in het water.

Zoals eerder beschreven gaan wĳ voor goud, gaat u 
met ons mee! Want we willen graag investeren in: 

1. Een TRAINERSACADEMY om onze trainers op te 
leiden tot rolmodellen.

2. Een geavanceerd softwareprogramma, genaamd 
SUPERCOACHONLINE om onze sporters te ontwikkelen.

3. Kwalitatieve opleidingen voor 
SCHEIDSRECHTERS.

4. Het huren van extra ZWEMBADWATER is duur 
en de ruimte is schaars in Nĳmegen, maar voor 
onze spelers wel noodzakelĳk. 

5. Wĳ dragen het initiatief WATERBASKETBAL een 

warm hart toe en ondersteunen hen met training 
en begeleiding.

6. Om op hoog niveau te presteren is VERANTWOOR-
DE KRACHTTRAINING in een krachthonk met goed 
materiaal van belang.

(Tegen)Prestatie
Uiteraard bieden we u interessante tegenprestaties 
voor uw bĳdrage. Denk hierbĳ aan zichtbaarheid in 
het zwembad, actieve communicatie binnen de 
vereniging en extra exposure op social media. 
Deelname aan een sportieve activiteit zoals een 
waterpolotraining of toernooi voor uw bedrĳf.

Masterclasses
Ondernemers die ons een warm hart toedragen 
krĳgen via ons netwerk de gelegenheid om hun 
expertise aan te bieden aan andere ondernemers. 
Een deel van de omzet schenkt de aanbieder aan de 
vereniging. De afnemer ontvangt een korting op het 
normale tarief. Hiermee komt het karakter van  team-
sport goed tot uitdrukking. Samenspel leidt tot de 
beste resultaten!

Het kan gaan om coaching trajecten van managers en 
leidinggevenden, het opzetten of verbeteren van 
managementsysteem of andere deskundigheden. Het 
is mogelĳk om een topsporter of coach uit te nodigen 
voor een inspirerend gesprek.
Wĳ noemen dit masterclasses, maar er is natuurlĳk 
ook ruimte voor aanbieders van producten.

Voor meer informatie verwĳzen wĳ naar de los 
bĳgevoegde informatie of onze website. 

Contact
Eric Gabriel 06 53 371 677  waterpolo@gabriel.nl           
Bas Arends  06 24 581 799
 waterpolo-voorzitter@aquanovio.nl
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Sponsormogelĳkheden

PRĲS TEGENPRESTATIES

€ 250 p.j. • Uw bedrĳfslogo op sponsorbord formaat 10x20 cm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website

€ 500 p.j. • Uw bedrĳfslogo op sponsorbord formaat 15x30 cm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website

€800 p.j. • Uw bedrĳfslogo op sponsorbord formaat 20x30 cm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website
 • Deelname aan een sportieve activiteit zoals een waterpolotraining of toernooi voor uw bedrĳf

€ 450,- p.j. • Uw bedrĳfslogo volledig uitgemeten op een negende van een reclamecherm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website

€ 950 p.j. • Uw bedrĳfslogo volledig uitgemeten op 25% van een reclamescherm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website
 • Deelname aan een sportieve activiteit zoals een waterpolotraining of toernooi voor uw bedrĳf

€3.500,- p.j. • Uw bedrĳfslogo volledig uitgemeten op een reclamescherm
 • Boodschappen op social media en in de nieuwsbrief
 • Vermelding op de Aqua-Novio ’94 website
 • Deelname aan een sportieve activiteit zoals een waterpolotraining of toernooi voor uw bedrĳf

Op aanvraag  Sponsorspecials, mogelĳkheid om gebruik te maken van professionals voor uw organisatie. 
  De individuele professionals maken met u afspraken over de kosten. De professional heeft afspraken 
  met de vereniging over de afdracht van de omzet. Dit wordt kenbaar gemaakt aan u.

Activiteitensponsor
Wĳ zĳn een actieve vereniging en organiseren 
diverse activiteiten. Voorbeelden zĳn toernooien voor 
senioren, junioren en mensen met een beperking. 
Om de kosten te drukken zĳn wĳ voortdurend op 
zoek naar sponsors. Wĳ geven u publiciteit verbon-
den aan de activiteit die u sponsort. De werkgroep 
die zich bezig houdt met de organisatie van een 
activiteit verzorgt de werving en samenstelling van 
het sponsorpakket.

Teamsponsor
Als u een team een warm hart toedraagt en dat team 
financieel wilt ondersteunen hun ambities waar te 
maken, dan is dat uiteraard mogelĳk. Onze leden zĳn 
verplicht om in verenigingstenue op de wedstrĳden te 
verschĳnen. U kunt bĳdrage leveren. Wĳ bieden u 
daarvoor een reclamemogelĳkheid op het overeenge-
komen (onderdeel) van het kledingpakket. De locatie 

en afmetingen zĳn aan eisen verbonden. Dit ter 
beoordeling van de WPC. De overeenkomst wordt 
dan ook met de vereniging aangegaan.

Het team is verantwoordelĳk voor de werving en voert 
de onderhandelingen. Succes is dus afhankelĳk van 
het enthousiasme binnen het team. De opbrengsten 
komen volledig aan het team toe en kunnen besteed 
worden om deelname aan toernooien of trainings-
kampen mogelĳk te maken. Er dient rekening gehou-
den te worden met de kosten van het bedrukken van 
het gekozen kleding pakket. 

Extra informatie
Als u meer wilt weten over onze club kunt u deze 
vinden op:
www.aquanovio.nl/waterpolo
www.facebook.com/aquanovio94wp
www.instagram.com/aquanovio
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Aqua-Novio ’94 is de grootste zwemvereniging van Nĳmegen met bĳna 1.000 leden

SPONSORINFORMATIE
BĲLAGE SPONSORSPECIALS

SPONSORSPECIALS

Wilt u binnen uw organisatie gebruik maken van onze bedrĳfsexpertise? Dat kan via 
onze SponsorSpecials! Onderstaande professionals zĳn betrokken en actief binnen 
onze vereniging en bieden een aantal mooie diensten aan. U kunt profiteren van hun 
enthousiasme en expertise, waarmee wĳ onze vereniging financieel ondersteunen. 

• TEAMCOACHING VAN EN DOOR BAS ARENDS
 Wil je meer resultaat en plezier in je team? Met onze teamcoaching werken we samen 

naar meer plezier, effectiviteit en vertrouwen in je team. Hierbĳ is onze Sponsor-
Special altĳd maatwerk.

• GABRIËL PROCESMANAGEMENT
 Ondersteuning bĳ (gecertificeerde) managementsystemen voor kwaliteit, 

arbo en milieu. 
 - Vraagstukken die te maken hebben met de uitvoering, doelmatiger maken 

 van het systeem. 
 - Interne audits
 - Vraagstukken die de certificatie betreffen.

• MACXMEDIA   PRINT | WEB | VIDEO | SIGN

 Grafische vormgeving en productie van o.a. tĳdschriften, brochures, flyers, huisstĳl, 
websites en -shops, videoproducties, indoor/outdoor signing en textielbedrukking.
Neem contact op voor een vrĳblĳvend advies.

Bent u ondernemer of weet u een onderneming die mogelĳk geïnteresseerd is in een 
van deze mogelĳkheden, kunt contact opnemen met. Wĳ brengen u in contact met de 
aanbieder.

Eric Gabriël  Bas Arends 
06 53 371 677  06 24 581 799  
waterpolo@gabriel.nl  waterpolo-voorzitter@aquanovio.nl           
   




