SPONSOR
MOGELIJKHEDEN
SEIZOEN 2023

WELKOM ...
‘Vertrouwd - veilig - volop genieten’ voor jong & oud tijdens een dagje uit
bij de Doetsekom. Dat is waar we in geloven - dat is waar we voor staan
als team bij de Doetsekom. Ook in seizoen 2023!

De Doetsekom staat, als het grootste openlucht zwembad in de Alblasserwaard bekend, als de ideale uitvalbasis voor zowel sportieve als recreatieve
zwemmers. Het zwembad beschikt over een prachtig 50 meter wedstrijdbad, gecombineerd met een 35 meter lang en 14 meter breed instructiebad. Daarnaast is er een peuterbad en diverse glijbanen, waarbij de 50 meter lange glijbaan het hoogtepunt vormt.
Uitgezwommen? Geniet van een lekker hapje of drankje bij Sportcafé ‘t
Kommetje. Een prachtige locatie om baantjes te trekken, te recreëren, een
kinderfeestje – bedrijfsuitje te organiseren of zwemles te volgen.

ZAKELIJK EVENT
OF BEDRIJFSUITJE?
De Doetsekom is een fantastische locatie voor een bedrijfsuitje of
zakelijk event. Met het grootste openlucht zwembad van de Alblasserwaard, een groot recreatieterrein, Sportcafé’t Kommetje met
terras en en ontelbaar veel teambuilding activiteiten, hebben we
alles in huis om van jouw event of uitje een groot succes te maken.

MAAK JE DAG COMPLEET
De Doetsekom is dé locatie om met je bedrijf, afdeling of grote groep samen te komen. Eén waar de dag zolang duurt als jij maar wilt.
ACTIVITEIT
We denken graag met je mee over een sportieve invulling van
je zakelijke event of bedrijfsuitje. Denk hierbij aan zwemclinics,
fietstochten, beachvolleybal competities of teambuilding
activiteiten in het water of op het terrein (hindernisbaan)

Bij de Doetsekom komen activiteit, ontspanning
en gezelligheid samen.
ETEN & FEESTEN
Na het actieve gedeelte is het tijd om te
ontspannen en heerlijk te eten. Geniet
van een buffet of BBQ op het terras van
Sportcafé ‘t Kommetje!

CONTACT
Deel je ideeën met ons en stuur een mail
naar info@dedoetsekom.nl. Dan helpen wij je met de
organisatie van een onvergetelijke dag.
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Adres
De Doetsekom
A.M.A. van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg

FACTS & FIGURES
Bezoekersaantallen
In 2022 hebben meer dan 35.000 bezoekers een bezoek gebracht
aan de Doetsekom. Deze gasten (1400 abonnees & dagbezoekers) komen uit Giessenburg en omliggende dorpen & steden in
Gemeente Molenlanden. Met name in de zomervakantie ontvingen we veel bezoekers van Vakantiepark Molenlwaard en daggasten op een afstand van een (half) uur rijden vanaf Giessenburg.
Aanbod zwemlessen seizoen 2022
- diploma A		
- Summer Swim Groep (20 kinderen)
- privé lessen 		
- volwassenen (>50 dlnrs.)
Sponsoring 2022
Zonder sponsors zou ons zwembad niet kunnen bestaan. Wij zijn
de ca. 60 adverteerders van het voorjaarsmagazine, 18 zakelijk
zwem- ABC sponsoren, overige sponsoren (waaronder Club van 50,
sponsoren in natura bij de Zwem4daagse en ‘Vrienden van DDK’)
dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun.
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“

Vanaf EURO 100,- is het mogelijk om in ons huis-aan-huis
magazine (oplage 8.000 exemplaren) te adverteren...

Aanbod
Zwemles diploma A & B
Basis borstcrawlles 18+

DOETSEKOM
MAGAZINE
SEIZOEN: APR - SEPT 2022

Zwemtechniek 18+

Openingstijden
Activiteiten 2022
Kinderfeestjes
DE IDEALE LOCATIE VOOR EEN DAGJE UIT - GEOPEND VANAF 1 APRIL 2022

SPONSORING: ZAKELIJK-ABC
In Giessenburg en omgeving zijn veel ondernemers gevestigd. Ook voor de zakelijke markt hebben we een interessant aanbod om enerzijds het zwembad
en haar fans te supporten en anderzijds inwoners jong & oud aan te moedigen om te blijven sporten en bewegen binnen de ‘Sportparel Molenlanden’.
Zakelijk-ABC
Sponsor zijn van de Doetsekom geeft lokaal veel exposure & betrokkenheid.
Ook brengt het je tijdens o.a. de sponsor(netwerk)borrel in het verenigingsgebouw De Kom* in contact met andere ondernemers.
Om in zwemtermen te blijven is het mogelijk om De Doetsekom te steunen
door afname van een van onderstaande sponsorpakketten:
zakelijk zwem-ABC, pakket A
zakelijk zwem-ABC, pakket B
zakelijk zwem-ABC, pakket C

* Betrokken verenigingen bij De Kom zijn Vridos, Oranjebrigade, Muziekvereniging DaCapo, De Halte, Sportcafé ‘t Kommetje en de Doetsekom.
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Partnership ‘Beter Doen’
Met ingang van 2021 is de Doetsekom een samenwerking aangegaan met
Beter Doen. Als sponsor biedt dit de volgende voordelen:
Healthcheck medewerkers met korting:
Beter Doen
- 10 % korting bij 0 tot 10 medewerkers
- 20 % korting 11 tot 50 medewerkers
- 30 % korting bij 51 medewerkers en meer
Elke medewerker van het bedrijf mag een gratis proefles kiezen uit
de Beter Doen sport & beweeg activiteiten (m.u.v. Personal Training).
Elke medewerker krijgt 10 % korting op de eerste 3 maanden bij afname
van abonnement Beter Doen.

Vitaal

ZAKELIJK ZWEM-ABC
Sponsorpakket A wordt afgesloten voor 1 jaar.
Sponsorpakket B & C worden afgesloten voor de looptijd van 3 jaar. Bedragen zijn excl. BTW - per jaar.

Zakelijk zwem-ABC

Pakket A
€ 275,- per jaar

Pakket B
€ 450,- per jaar

Pakket C
€ 795,- per jaar

Advertentie magazine huis-aan-huis magazine (maart, oplage 8000 ex.)

kwart pagina (128 x 90 mm)

halve pagina (128 x 185 mm)

halve pagina (128 x 185 mm)

Advertentie plaatsing op social media

1x per jaar

2x per jaar

3x per jaar

Sponsor(netwerk)borrel kaarten

2 personen

2 personen

2 personen

Sportcafé ‘t Kommetje bartegoed

€ 15,-

€ 50,-

€ 100,-

Hekwerkbanner bij events*

n.v.t.

1 banner (excl. ontwerp/

2 banners (excl. ontwerp/

incl. productiekosten)

incl. productiekosten)

Logo plaatsing maandelijkse (online) nieuwsbrief

n.v.t.

Bedrijfslogo op homepage www.dedoetsekom.nl

n.v.t.

n.v.t.

Logobord op het terrein

n.v.t.

n.v.t.

Vermelding Bommetje Magazine (januari, bereik ca 1.500 abonnees)
Vermelding flyers activiteiten najaar (oktober/ december, oplage 8.000 ex.)

Voordelen partnership ‘Beter doen’
Naamsvermelding sponsorpagina www.dedoetsekom.nl
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SPONSORING: OVERIG
Advertentie Doetsekom Magazine
Ook voor seizoen 2023 verspreiden we een magazine in Giessenburg en
omstreken, oplage 8.000 exemplaren.
Advertentietarieven*:
- kwart pagina (128 x 90 mm)
- halve pagina (128 x 185 mm)

€ 100,€ 200,-

* Voor meer informatie, specificaties of opmaak van een advertentie stuur je een mail
naar desiree@dedoetsekom.nl

Club van 50
Met de bijdrage vanuit de Club van 50 is het mogelijk om (zwem)materialen
te kopen ten behoeve van de Doetsekom. Als lid van de ‘Club van 50’
doneer je jaarlijks een bedrag van € 50,- in ruil voor een naamsvermelding
op het sponsorbord in De Kom.

Logobord op het terrein
Najaar 2022 zal de glijbaan volledig gerenoveerd worden. Seizoen 2023
starten we zonder stickers op de glijbaan, maar uiteraard komt hier een
alternatief voor. Namelijk een sponsorbord op een centrale plek op het
terrein, met vergelijkbare exposure ruimte.
Kosten per jaar voor een sticker op dit bord bedragen € 225,- (eenmalige
kosten* € 75,- voor plaatsing).
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* alleen voor nieuwe sponsoren (huidige glijbaan sponsoren worden hierin tegemoet gekomen).

“

Sponsor worden? Stuur een mail
naar desiree@dedoetsekom.nl

SPONSORING: OVERIG
Sponsoring: evenementen
Tijdens evenementen zoals de Zwem4daagse, Triathlon, Doetsekommer
feestdag bieden wij de mogelijkheid voor extra exposure middels plaatsing
van een dranghekbanner.
Hekwerkbanner formaat 215 x 73 cm
- plaatsingskosten per jaar 1 banner
(meerprijs 2e banner € 30,-)
- ontwerp-/ productiekosten 1 banner (meerprijs 2e ex.)
(meerprijs 2e exemplaar o.b.v. zelfde ontwerp € 35,-)

€ 85,€ 85,-

Note: in ruil voor een bijdrage in natura (bijv. beschikbaar stellen van fruit, drinken of een
gadget) tijdens een event komen de kosten van plaatsing te vervallen voor een banner.

Vriend van de Doetsekom
Jaarlijks krijgen wij steun van ca. 200 ‘Vrienden van de Doetsekom’. Deze
steun zorgt ervoor dat het zwembad open kan blijven en geeft de vrijwilligers en betrokkenen een moreel steuntje in de rug. Vriend worden kan vanaf € 10,-. Onder alle vrienden verloten we jaarlijks een gratis abonnement.
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LOCATIE (INCL. PARKEREN)
De Doetsekom
A.M.A. Van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg

CONTACT

WWW.DEDOETSEKOM.NL
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DDK-SEPT ‘22

desiree@dedoetsekom.nl

