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Wat is zwem- en waterpolovereniging d’ELFT? 
 

Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT is een jonge vereniging, opgericht in juni 2002 

na een fusie van DZV en Raket. Na een aantal succesvolle jaren zijn we inmiddels 

uitgegroeid tot de grootste zwem- en waterpolovereniging in de regio Den Haag. We 

hebben een interessant zwemaanbod dat bestaat uit leszwemmen en verschillende 

zwemopleidingen die uiteindelijk de springplank vormen naar waterpolo, 

wedstrijdzwemmen en triatlon. 

 

De vereniging telt op dit moment ongeveer 550 leden. Hiervan zijn er 175 actief met 

waterpolo bezig. We hebben 7 heren- en 4 damesteams en kennen daarbij 6 

jeugdteams in alle leeftijdsklassen van het jeugdwaterpolo. Al deze teams spelen van 

recreatief tot landelijk niveau waardoor we een sportieve uitdaging kunnen bieden 

aan zowel ambitieuze als recreatieve waterpoloërs.  

 

Verder telt d’ELFT zo’n 100 actieve wedstrijdzwemmers. Ook bij deze tak van sport 

gaan we voor mogelijkheden in de breedte en kiezen voor een scala van recreatief 

(masters)zwemmen tot intensief selectiezwemmen.  

 

Tijdens de wedstrijden van d’ELFT zitten de tribunes vol met publiek. Denk hierbij 

aan ouders, vrienden, familie en sportieve supporters van onze waterpoloteams en 

zwemmers. Deze mensen, uit de omgeving van Delft, zijn behalve trouwe supporters 

ook de doelgroep van uw bedrijf. Dit is dan ook de basis van de mogelijke 

samenwerking. 

 

Wij, als d’ELFT bieden uw bedrijf de mogelijkheid uzelf bekend te maken bij dit 

publiek. Betere samenwerking met bedrijven zorgt voor betere ondersteuning van de 

teams, waardoor nog betere sportieve prestaties mogelijk zijn. Deze betere 

prestaties trekken behalve betere spelers ook meer publiek en publiciteit aan, 

waardoor beide partijen kunnen profiteren. 

 

In deze folder vindt u een overzicht van deze sponsormogelijkheden van zwem- en 

waterpolovereniging d’ELFT. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 

hebben, neem dan gerust contact op met sponsor@d-elft.nl. 
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Mogelijkheden 
 

Zwem- en waterpolovereniging d’ELFT biedt een aantal mogelijkheden om de 

vereniging te ondersteunen. Hieronder vindt u een duidelijk overzicht: 

 

Club van 100 

De Club van 100 zijn de kleine sponsoren van d’ELFT. Deze sponsoren zijn zichtbaar 

op het Club van 100 bord in het Clubhuis en via het digitale Club van 100 bord op de 

website. Voor bedrijven bieden we ook de mogelijkheid om een linkje naar hun eigen 

website toe te voegen. Eens in de zoveel tijd worden Club van 100 leden uitgenodigd 

voor een speciale Club van 100 ledenactiviteit.  

 

Club van 100 

Zichtbaarheid: Club van 100 bord in het Clubhuis en op de website 

Prijs:   €100, - per jaar 

 

Website en nieuwsbrief 

Met meer dan 2500 bezoekers per maand is de d’ELFT website een goede methode 

om uw bedrijf in Delft en omgeving in de schijnwerpers te zetten. Tegelijkertijd met 

een advertentie op de website, wordt uw advertentie ook in de wekelijkse 

nieuwsbrief getoond. 

 

Website en nieuwsbrief 

Zichtbaarheid: Internet: 2500 bezoekers per maand 

Prijs:   €200, - per jaar 

 

TV scherm 

d’ELFT beschikt over een groot TV scherm in het Clubhuis, waar tijdens de trainingen 

en de wedstrijden in het weekend afwisselend de standen, uitslagen, teamfoto’s, 

nieuws over de vereniging en sponsoren te zien zijn. 

 

TV scherm 

Zichtbaarheid: Clubhuis 

Prijs:   €250, - per jaar 

 

Promotie langs het zwembad 

Tijdens de competitie (september – mei) worden gemiddeld elk weekend 6 

waterpolowedstrijden gespeeld in Zwembad Kerkpolder in Delft. Verder organiseert 

d’ELFT tijdens het seizoen meerdere zwemwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden zal 

uw bedrijfslogo of advertentie duidelijk zichtbaar langs de rand van het zwembad te 

zien zijn. Ook hebben wij voor 2 sponsoren een unieke advertentiemogelijkheid in 

het waterpolodoel. 

 

Advertentiebord langs het zwembad 

Zichtbaarheid: Zwembad 

Afmetingen bord:  200 cm bij 50 cm 

Prijs:   €400, - per seizoen 

 

Doelen 

Zichtbaarheid: Zwembad 

Afmetingen:  290 cm bij 85 cm 

Prijs:   €750, - per seizoen 
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De advertentieborden dienen door de adverteerder bekostigd te worden. Deze kosten 

komen dus nog bovenop de sponsorbijdrage. Wij doen zaken met één reclamebedrijf 

om een eenheid te houden in materiaal en afmetingen. Voor een indicatie van de 

kosten of overige vragen kunt u contact opnemen per email. 

 

We hopen dat dit overzicht u een duidelijk beeld heeft gegeven over de 

mogelijkheden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u natuurlijk altijd 

contact opnemen met de commissie op sponsor@d-elft.nl. We zien uit naar een 

vruchtbare samenwerking! 

 

Sponsorcommissie d’ELFT 

 

Maarten van der Beek 
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