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Get to know us



Dit is Arethusa
EN DANKZIJ JOU WORDEN WIJ GROTER DAN OOIT

Sinds 1968 is Arethusa dé zwemvereniging van Oss! Arethusa is met ruim 550 actieve leden 
uitgegroeid tot één van de grotere sportverenigingen in Oss, waar kinderen hun zwemdiploma hebben 
gehaald, zowel kinderen als ouders plezier beleven aan watersporten en waar wedstrijdzwemmers 
en waterpoloërs zich continu kunnen blijven verbeteren.

Arethusa is in beweging en niet alleen in het 
zwembad. Door uitbreiding van het Golfbad, 
waardoor er meer ruimte voor de verenigingen 
ontstond, zijn er ook nieuwe activiteiten ontstaan. 
Voorbeelden hiervan zijn het Sterrenplan en een 
programma voor ouders van jonge kinderen.

Ook op het gebied van zwemles doen we mee 
aan innovaties in de zwemsport. Als één van 
9 geselecteerde verenigingen in Nederland 
doen we mee aan een pilot van de KNZB om 
de manier waarop kinderen leren zwemmen 
te moderniseren, waarbij plezier in zwemmen, 
kwaliteit en veiligheid voorop staat.

Arethusa leidt de talenten op in samenwerking 
met de KNZB. Met beide activiteiten staan we 
met onze benen midden in de talentopleiding 
van de jeugd.

Leer Arethusa kennen door mee te doen aan één 
van onze activiteiten. Of het nu een zwemclinic 
is, een vriendjestoernooi of een open dag, in alle 
gevallen krijg je een beeld van wat de zwemsport 
voor je kan betekenen.



Over 5 jaar...
ZIJN WIJ EEN NOG BREDERE VERENIGING VOOR ZWEMSPORT 
EN PLEZIER! 
Arethusa bestaat er voor haar leden, en kan bestaan dankzij de bijdragen van alle leden, oud leden 
en sponsors. Wij organiseren in eerste instantie alle activiteiten waar onze leden behoefte aan 
hebben: zwem- en waterpolo activiteiten op recreatief en competitief niveau. We steken daarbij 
veel energie in zwemopleiding en zwem- plus waterpolotraining, waarbij we ruimte bieden voor 
ontwikkeling van zowel enthousiaste teamspelers/zwemmers als toptalenten. Daarbij gaan plezier 
en kwaliteit hand in hand.



In toenemende mate werken we daarmee 
samen met andere partijen: dit betreft 
zowel sportgebonden landelijke en regionale 
samenwerkingsverbanden, overige gebruikers 
van het Osse zwembad, als ook sponsoren. 
Deze samenwerking is erop gericht om een zo 
breed mogelijke groep leden en potentiële leden 
activiteiten aan te kunnen bieden die past bij 
hun behoefte, ambitie en niveau. Maar ook om 
zwemsporten in het algemeen te promoten: 
tenslotte dragen zwemsporten heel effectief bij 
aan de conditie en gezondheid van jongeren en 
ouderen.

We committeren ons daarbij om zoveel mogelijk 
kinderen goed te leren zwemmen. We draaien 
mee in elk initiatief die het mogelijk maakt om 
kinderen van minder bedeelde gezinnen voor hun 
diploma op te leiden, en daarmee bij te dragen 
aan het verminderen van het aantal kinderen 
wat jaarlijks door verdrinking om het leven komt. 
Ook dit is alleen mogelijk doordat alle leden van 
de Arethusa familie hun steentje bijdragen.



De komende jaren zullen we daarnaast nieuwe 
initiatieven ontplooien, om andere doelgroepen 
aan te spreken. Het betreft zowel andere conditie 
sporten in het water, als ook activiteiten voor 
de groeiende groep ‘senioren’: we staan open 
voor alles wat met watersport te maken heeft 
en behoefte aan bestaat. We willen daarmee 
dat Arethusa het Osse synoniem wordt voor 
zwemsport- en plezier.

Als sponsor bent u ook onderdeel van de 
Arethusa familie, draagt u niet alleen bij aan 
de club maar kunt u ook verwachten dat de 
overige familie leden ook iets bijdragen voor u. 
Daarbij bent u als onderdeel van de Arethusa 
familie welkom bij wedstrijden, de regelmatige 
feestjes, en evenementen. En kunt u meedenken 
en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
Arethusa.





Waar kan jij uit kiezen
SPONSOR OPTIES OP EEN RIJ

Club van 50 / double 50 / tripple 50

Arethusa wil particulieren de mogelijkheid bieden 
de club te ondersteunen. Je kunt als particulier de 
club ondersteunen door een donatie van 50, 100 
of 150 euro p.jr. Doel van de gelden die bij elkaar 
gebracht worden is dat het de club wat extra 
ruimte geeft om te investeren in bijvoorbeeld de 
accommodatie, de kantine, materiaal, ect. Als 
dank voor de donatie zal de donateur benoemd 
worden op zowel het scorebord als op de 
narrowcasting in de kantine. Het lidmaatschap 
is onbeperkt en kan jaarlijks opgezegd worden.

Algemene sponsoring
Heeft u hart voor de club en draagt u graag een 
steentje bij om de vereniging financieel gezond 
te houden? Dan kunt u kiezen voor een algemene 
sponsoring. Deze sponsoring wordt bijvoorbeeld 
gebruikt voor het huren van het badwater. 
Algemene sponsoring begint vanaf € 250,- voor 
een periode van minimaal drie jaar. 

Sectie sponsoring
Arethusa bestaat uit vier secties; Waterpolo, 
wedstrijdzwemmen, recreanten en de zwemles. 
Als sponsor kunt u ervoor kiezen een een 
specifieke sectie te sponsoren. In samenspraak 
met de sectie en de sponsor wordt hierbij 
bepaald waar het geld aan besteed wordt. Sectie 

sponsoring begint vanaf € 250,- voor een periode 
van minimaal drie jaar. 

Team of deelsectie sponsoring
Ieder team of deelselectie streeft naar het 
verbeteren van zijn/haar prestaties. Dit kan 
natuurlijk door extra in het water te kunnen 
liggen, maar ook materialen spelen hierbij een 
grootte rol. Daarnaast kunnen teambuilding 
dagen ook daarbij helpen. Als u ervoor kiest 
om een team of deelselectie te sponsoren zal 
er in samenspraak bepaald worden waar de 
sponsoring besteed aan mag worden. Team of 
deelsectie sponsoring begint vanaf € 1000,- voor 
een periode van minimaal drie jaar. 

Evenementen sponsoring
De Osse maasrace, pinksterkamp en de jaarlijkse 
kampioensfeesten zijn enkele evenementen 
die jaarlijks terugkeren bij Arethusa. Om deze 
evenementen te kunnen Als evenementen 
sponsor neemt u een specifiek evenement of een 
specifieke activiteit van Arethusa als doel van uw 
sponsorbijdrage voor  Arethusa. Kiest u ervoor om 
enkel een activiteit te sponsoren begint de prijs 
vanaf € 250,-. Evenementen sponsoring begint 
vanaf € 2000,- voor een periode van minimaal 
drie jaar. Hierdoor kunt u ervoor kiezen om het 
evenement naar uw bedrijf te laten vernoemen. 



Zwemles voor minderbedeelden
Zwemmen is een basis techniek die iedereen in 
Nederland zou moeten beheersen. Helaas is het 
niet voor iedereen mogelijk vanwege financiele 
redenen. Als sponsor voor de zwemles voor 
minderbedeelden draagt u bij aan de mogelijkheid 
dat in ieder geval kinderen in de gemeente Oss 
en omgeving wel deze mogelijkheid krijgt. Het 
sponsoren van de zwemles voor minderbedeelden 
begint vanaf € 500- euro voor een minimale 
periode van drie jaar. 

Materialensponsoring
Om de diverse sporten te kunnen beoefenen 
zijn er stiekem meer materialen nodig dan je 
zou denken. Denk hierbij aan zwemplankjes, 
lijnen, waterpoloballen en doelen. Maar ook 
(zwem)kleding behoort tot de materialen. Als 
materiaalsponsor wordt er in samenspraak 
bepaald welke materialen gekocht of gemaakt 
worden. Daarbij krijg je als sponsor de keuze 
om je naam of logo op deze materialen te laten 
drukken. Materiaalsponsor kunt u worden voor 
een minimaal bedrag van € 500,- euro voor een 
periode van drie jaar. 



Medifit
“Medifit Oss al jarenlang 
trotse sponsor en het 
medisch team van OZPC 
Arethusa.” 



En zo helpen wij jouw
UW BEDRIJF ZICHTBAAR BIJ ONZE CLUB EN LEDEN

Na het lezen van deze mogelijkheden kun je natuurlijk niet meer wacht om Arethusa te sponsoren. 
En daar zijn wij heel blij mee en daarom bieden wij graag diverse tegenprestaties aan. Zie in het 
onderstaande schema welke tegenprestaties wij bieden bij welke sponsoring. 

* Kosten van de reclame bordjes/borden, banners, zeilen, en bijbedrukken van kleding zijn voor rekening van de sponsor.



1. Het verhogen van de omzet
Het verhogen van de bedrijfsomzet kan de 
sponsor bereiken door het direct leveren van 
goederen aan de sportvereniging die deze voor 
de exploitatie van het clubhuis nodig heeft. 
Indirect kan de omzet van de sponsor verhoogd 
worden doordat hij de gesponsorde vereniging 
gebruikt als communicatiekanaal om potentiële 
afnemers te bereiken, bijvoorbeeld door het 
meesturen van reclamemateriaal.

2. Het vergroten van naamsbekendheid
Voor veel bedrijven geldt dat het verkrijgen van 
naamsbekendheid in de wereld van het zaken 
doen, belangrijk is. Daarmee beoogt het bedrijf 
behoud of uitbreiding van het marktaandeel.

3. Het verkrijgen van gastvrijheid
Het sponsoren van een evenement kan voor 
een bedrijf een mogelijkheid bieden om relaties 
uit te nodigen en te ontvangen in een prettige 
ambiance. Ook kan het voor een bedrijf prettig 
zijn zo af en toe te kunnen beschikken over de 
kantine voor de ontvangst van gasten of het 
houden van vergaderingen.

4. Persoonlijke motieven
Zakenmensen kunnen ook om persoonlijke 
redenen sponsoren. In een dorp komt de slager 
er bijna niet onderuit om sport te sponsoren, 
terwijl er niet echt een zakelijk motief voor hoeft 
te zijn.

5. Maatschappelijke motieven
Tot slot zijn er nog maatschappelijke motieven 
voor het bedrijfsleven om te sponsoren. Een 
goed voorbeeld komt uit Rotterdam waar de 
middenstand samen met de gemeente een 
basketbalveldje heeft gerealiseerd nabij het 
winkelcentrum. De hangjeugd heeft zo iets om 
handen en is niet tot overlast van de middenstand 
en de stad.

Nog niet overtuigd?
NOG 5 REDENEN WAAROM JE ONS MOET STEUNEN

CONTACT GEGEVENS

Na het lezen van dit sponsorpakket kun je 
natuurlijk niet wachten om een sponsorpakket 
samen te stellen. Of is er toch nog een vraag 
onbeantwoord gebleven? Schroom niet om te 
mailen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact 
met je op. 

EMAILADRES: 
Sponsorcommissie@arethusa.nl






