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De startgemeenschap WSG 

NieMo-Van Vliet  is een 

samenwerkingsverband 

voor de afdelingen 

waterpolo tussen Van Vliet 

Barracuda en ORKA’97. 

Sinds 1 juli 2008. 
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Sportieve sponsors gezocht 

In 2008 werd WSG NieMo-Van Vliet opgericht met als doel om het 

waterpolo in de toenmalige gemeentes Nieuwerkerk aan den IJssel 

en Moordrecht op de kaart te zetten en te laten groeien. Nu 5 jaar 

later zijn we heel ver gekomen. De jeugdopleiding staat als een 

huis en alle leden kunnen op hun eigen niveau de waterpolosport 

beoefenen. 

Maar NieMo is ambitieus en wil zich blijven ontwikkelen in het 

Zuidplasgebied. Met sportieve sponsors zijn we ervan overtuigd dat 

we verder kunnen komen en tegelijkertijd blijven doen waar we 

goed in zijn. Met uw ondersteuning kunnen we aan onze ambities 

werken. 

Op de volgende pagina’s treft u een beschrijving van de 

verschillende sponsorpaketten, te weten GOUD, ZILVER, BRONS en 

ballensponsor. 

We hopen u hiermee te interesseren en u binnenkort te mogen 

verwelkomen als SPORTIEVE SPONSOR van NieMo! 

 

 
 

 

 

  

info 

Sponsoring is bij de 

Belastingdienst op te 

geven als marketing-

kosten en is derhalve 

fiscaal aftrekbaar. 
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GOUD 

De gouden medaille is het hoogst haalbare in de sport. Met u als 

gouden sponsor willen wij ook het maximale bereiken. Als gouden 

sponsor steunt u NieMo op een optimale wijze en kunnen er talloze 

activiteiten georganiseerd en initiatieven ontplooid worden. Zo kon 

NieMo in het verleden door de steun van een gouden sponsor een 

complete clubkledinglijn opzetten en alle vrijwilligers in het nieuw 

steken. Bent u de volgende? 

 

Pakketopties 

- bedrijfslogo zichtbaar tijdens elke wedstrijd in de doelen;  

- logo, link en beschrijving op website; 

- promoties/aanbiedingen zijn te plaatsen op Facebook; 

- uitnodigingen voor club events; 

- deelname aan inspirerende en gezellige sponsoravond; 

- maar bovenal GOUDEN SPONSOR van NieMo!  

 

Bedrijfslogo op artikelen 

Het is mogelijk om uw bedrijfslogo te laten drukken op clubkleding. 

Denk bijvoorbeeld aan de caps, welke elke wedstrijd door een team 

gedragen worden en daardoor duidelijk zichtbaar zijn. Vraag naar 

de mogelijkheden. 

 

U bepaald het doel 

Samen met u zullen we de bestemming van het sponsorbedrag 

bespreken. Zo kunt u bijvoorbeeld kenbaar maken dat u de 

jeugdopleiding of het eerste heren- of damesteam wilt 

ondersteunen.  

 

Workshop met personeel 

Het is mogelijk om met uw personeel aan een door NieMo 

georganiseerde workshop deel te nemen. Op een sportieve en 

unieke wijze wordt het uiterste gevraagd op het gebied van 

teamwork en uithoudingsvermogen. Zo maakt u met uw personeel 

kennis met waterpolo en tegelijkertijd is het een bijzonder 

bedrijfsuitje. 

 

U bent gouden sponsor vanaf € 1500,- per seizoen.  

info 

U bent als gouden 

sponsor goed zichtbaar 

tijdens alle wedstrijden, 

op de website, 

Facebook en in de 

clubbladen. U wordt 

dus herkend! 

 



 

 

Sponsorplan 

 

  

ZILVER 

Met een zilveren sponsoring maakt u het verschil, wij kunnen hier 

prachtige dingen mee doen. U kunt zelf ook richting geven aan het 

doel van uw sponsoring. Zo maakt u het persoonlijk en kunt u in de 

praktijk met eigen ogen zien wat wij met uw steun hebben kunnen 

realiseren.  

 

Pakketopties 

- bedrijfslogo zichtbaar tijdens elke wedstrijd in de doelen; 

- logo, link en beschrijving op website; 

- promoties/aanbiedingen zijn te plaatsen op Facebook; 

- uitnodigingen voor club events; 

- deelname aan inspirerende en gezellige sponsoravond; 

- maar bovenal ZILVEREN SPONSOR van NieMo! 

 

U bepaald het doel 

Samen met u zullen we de bestemming van het sponsorbedrag 

bespreken. Zo kunt u bijvoorbeeld kenbaar maken dat u de 

jeugdopleiding of het eerste heren- of damesteam wilt 

ondersteunen.  

 

U bent zilveren sponsor vanaf € 500,- per seizoen.  

info 

NieMo hecht veel waarde 

aan de eigen jeugd en de 

jeugdopleiding. Er zijn 

jaarlijks tal van acties en 

evenementen voor de 

eigen jeugd, maar denk 

ook aan werving om 

kinderen kennis te laten 

maken met waterpolo bij 

NieMo. 
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BRONS 

We hopen verschillende soorten bedrijven te interesseren om 

sponsor van NieMo te worden. Bedrijven met of zonder personeel, 

groot of klein, uit Moordrecht, Nieuwerkerk, Rotterdam of elders. 

Het bronzen pakket is een laagdrempelige sponsoring en daarom 

mogelijk interessant voor het midden en kleinbedrijf. Of 

bijvoorbeeld als u eerst even wil ‘kennismaken’ met NieMo, om 

mogelijk later uw sponsoring uit te breiden. Voor welke sponsoring 

u ook kiest, u draagt hiermee uw (bronzen) steentje bij. 

 

Pakketopties 

- logo, link en beschrijving op website; 

- promoties/aanbiedingen zijn te plaatsen op Facebook; 

- uitnodigingen voor club events; 

- maar bovenal BRONZEN SPONSOR van NieMo! 

 

U bent bronzen sponsor vanaf € 100,- per seizoen.  

info 

Het is natuurlijk heel 

prettig om in een 

gesprek op een voor u 

geschikt moment alle 

mogelijkheden te 

bespreken. Neem 

daarvoor contact met 

ons op. 
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BALLENSPONSOR 

Elke ondersteuning is meer dan welkom. Daarom hebben we ook 

voor geïnteresseerden de mogelijkheid om een waterpolobal te 

sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan enthousiaste ouders, opa’s of 

oma’s en andere familieleden. De (bedrijfs)naam van de sponsor 

wordt op een bal vereeuwigd en zal tijdens het seizoen op de 

website vermeld worden wanneer Heren 1, Dames 1 of het oudste 

jeugdteam ermee speelt. U wilt toch ook in de “Ball Of Fame”? 

U bent ballensponsor vanaf € 50,- per seizoen. 

 

 

 

ANDERE MOGELIJKHEDEN 

Uiteraard zijn er ook andere sponsormogelijkheden. Denk 

bijvoorbeeld aan het sponsoren van een team met een teamset 

caps met uw bedrijfslogo of het ondersteunen van een toernooi, 

kamp, clinic etc.  

Neem daarvoor contact met ons op. 

 

 

 

CONTACT 

Voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie over sponsorzaken 

kunt u contact opnemen met: 

Liesbeth van Buren lvanburen@niemo.nl  

 

 

 

DISCLAIMER 

De inhoud van sponsorplan – en specifiek de pakketopties – zijn onder voorbehoud 

van wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 

elke sponsoring, behalve de ballensponsors, zal er een sponsorovereenkomst 

opgesteld worden met daarin de wederzijdse verplichtingen en voorwaarden. 

info 

Het is ook mogelijk om 

sponsor te worden van 

een specifiek 

evenement. Denk 

bijvoorbeeld aan het 

jaarlijkse NieMo 

MiniPolo Toernooi, 

ZOMERKAMP of een 

clinic van een (inter) 

nationale waterpoloër 

 


