
Wordt u een van onze sponsors?



Beste kandidaat-sponsor

U vraagt zich misschien af: “Met welke club heb ik te maken?”. In deze sponsormap geven wij u 
graag het antwoord op deze vraag. 

Ontstaan

Swimming Team Waasland is in 2015 in het leven geroepen. Daarvoor kon u ons 50 jaar lang 
zien rondzwemmen in de kleuren van de Wase Zwemkring. Met meer dan 300 leden is Swimming 
Team Waasland een van de grootste sportverenigingen van Sint-Niklaas.

Voor elk wat wils

Swimming Team Waasland geeft jong en oud een kans. Om u maar te zeggen: het jongste lid 
van de club is vijf jaar oud, terwijl het oudste al meer dan tachtig lentes telt.

Voor de jongsten is er de zwemschool. Daar krijgen ze 
les van gediplomeerde trainers, die hen klaarstomen 
om later eventueel mee te doen aan wedstrijden. De 
competitiezwemmers trainen onder de vleugels van 
hoofdtrainer Eric Vandermeulen. Zij nemen deel aan 
wedstrijden op provinciaal, Vlaams en Belgisch niveau. 
Hier en daar is er zelfs een internationaal getinte wedstrijd 
bij. Daarnaast is er in STW ook plaats voor de zogenaamde 
‘masters’, dat zijn zwemmers die ouder zijn dan 25 en 
competitief uitkomen voor de club.

Agenda

Jaarlijks organiseert Swimming Team Waasland een vijftiental sportieve evenementen in het 
Sinbad in Sint-Niklaas:
•	 acht à negen wedstrijden voor competitiezwemmers van zwemclubs over heel België
•	 twee wedstrijden voor de kinderen van de zwemschool
•	 een PACO-wedstrijd, dat is een wedstrijd voor niet-gelicentieerde zwemmers tussen zes en 

twaalf jaar oud
•	 een interscolaire wedstrijd, die jaarlijks meer dan driehonderd sportievelingen uit de 

verschillende scholen van groot Sint-Niklaas naar het Sinbad lokt
•	 een van de grootste internationale openwaterwedstrijden van het land, op het provinciaal 

domein De Ster

Naast de sportactiviteiten staan er elk jaar ook een aantal nevenactiviteiten op het 
programma, zoals een gezellig samenzijn bij de start van het seizoen, een verkoopactie, een 
nieuwjaarsreceptie met kampioenenhuldiging enz.



Prestaties

Op provinciaal niveau behalen we elk jaar een groot aantal 
medailles en telt onze clubs vele provinciale kampioenen. 
Zowel op Vlaams als Belgisch niveau behaalt STW jaarlijks 
Vlaamse en Belgische kampioenstitels en medailles bij 
de jeugd en in de open categorie. Ook onze gemengde 
aflossingsploeg	bij	de	masters	zorgde	dit	jaar	tijdens	het	
Europees Kampioenschap in Londen voor twee Belgische 
records en eervolle plaatsen. 

Sponsorformules 

De bedoeling is niet alleen het verkrijgen van sponsoring. Swimming Team Waasland geeft u in 
ruil graag heel wat publiciteit. Concreet denken wij aan:

•	 Uw logo op www.stwaasland.be (45 000 bezoekers per jaar), met daarbij een link naar de 
website van uw bedrijf:

 Uw logo op de startpagina: 200 euro
 Uw logo op de sponsorpagina: 100 euro
•	 Het plaatsen van een reclamebord of een spandoek (zelf aan te leveren, maximum 1m2) 

tijdens de wedstrijden in het Sinbad (een tiental keer per jaar): 200 euro
•	 Het plaatsen van publiciteit in wedstrijdprogramma’s (een tiental keer per jaar), afhankelijk 

van het formaat:
 Een volledige pagina (A4): 200 euro
 Een halve pagina: 150 euro
 Een kwart van een pagina: 100 euro
 Een achtste van een pagina: 75 euro 
•	 Het plaatsen van publiciteit in het clubblad (A5-formaat, twee keer per jaar):
 Een volledige pagina: 100 euro
 Een halve pagina: 60 euro
•	 Het leveren van briefpapier en omslagen met uw bedrijfslogo, voor interne en externe 

briefwisseling
•	 Ook andere voorstellen (bijvoorbeeld: naturaprijzen) zijn bespreekbaar

Tot slot   

Hopelijk geeft deze sponsormap u een duidelijk beeld van Swimming Team Waasland. Weet dat 
als u met ons in zee gaat, u in zee gaat met een vereniging waar prestaties en een aangename, 
vriendschappelijke sfeer hand in hand gaan. Hebt u toch nog vragen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met onze voorzitter Nicole Goossens via stw@mail.zwemfed.be.


