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PROFIEL KZV DE LANSINGH 
KZV De Lansingh is sinds 1959 een bloeiende en gezellige vereniging dat als thuisbasis 
zwembad De Lansingh in Krimpen aan den IJssel heeft.  
 
KZV De Lansingh zet zich in voor de promotie en facilitering van de zwemsport in de 
breedste zin van het woord, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dit komt 
concreet tot uiting in:  

x Het bevorderen van de zwemvaardigheid. 
x Het stimuleren en onder aandacht brengen van de zwemsport. 
x Het bieden van een gevarieerd aanbod aan zwemactiviteiten. 

 
We zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie in de regionale samenleving en 
vullen deze als volgt in: 

x Wij promoten sport en bewegen in algemene zin. 
x Wij stimuleren het deel uitmaken van een hecht sociaal netwerk (het 

verenigingsleven). 
x Wij maken sporten voor iedereen toegankelijk, ongeacht beperking, geaardheid of 

ras.  
 

Wij geven hier vorm aan door actieve deelname aan overlegorganen en samenwerking 
met de Gemeente Krimpen aan den IJssel en de lokale Stichting SYnerKri, dat voor jong 
en oud activiteiten op het gebied van sport, cultuur en kunst organiseert. Daarnaast 
hebben we regelmatig contact met SportMEE om kinderen met een beperking deel te 
laten nemen aan onze zwemactiviteiten. 
 
Vanaf haar oprichting heeft KZV De Lansingh vier afdelingen:  
  

Recreatief zwemmen Trimzwemmen 
  

Wedstrijdzwemmen Waterpolo 

http://www.lansingh.nl/dev/wordpress/wp-content/uploads/D-jeugd.jpg
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De afdelingen wedstrijdzwemmen en waterpolo zijn vooral actief in de regio Rijnmond, 
maar ook op regionaal en nationaal niveau weten zij zich regelmatig te kwalificeren.  
De afdeling waterpolo doet met vijf teams mee aan de competitie en speelt overwegend 
in de B- en C-klasse. De zwemploeg kende in seizoen 2015-2016 een dubbele promotie: 
naar de hoogste klasse (A) in de Regio West Competitie en naar de landelijke B-klasse in 
de Nationale ZwemCompetitie. 
 
Ongeveer de helft van onze 320 leden komt uit Krimpen aan den IJssel; de rest uit de 
omliggende gemeentes. Door het gevarieerde aanbod is het ledenbestand net zo 
gevarieerd: van jonge zwemmers die net in het bezit zijn van hun eerste zwemdiploma’s 
en aan het begin van hun zwemcarrière staan, tot zwemmers met ruim 60 jaar 
zwemervaring. Er is voor ieder wat wils: van gemoedelijk baantjes trekken onder genot 
van een goed gesprek, tot bloedfanatiek trainen onder begeleiding van doorgewinterde 
zwemtrainers. Deze afwisseling maakt onze club dynamisch en springlevend. Ongeacht 
de diversiteit blijft één zaak onbetwist centraal staan: zwemmen doen we samen, waarbij 
prestatie en plezier hand in hand gaan.  
 
 
SPONSORING 
Onze vereniging is de laatste jaren geconfronteerd met stijgende badhuurprijzen en 
teruglopende subsidies. Door het ontbreken van een eigen clubhuis kunnen we geen 
horeca-inkomsten genereren en is de contributie onze enige vaste inkomstenbron. Als 
variabele inkomsten hebben we de jaarlijkse opbrengst uit de Grote Clubactie. Medio 
2016 introduceerden we de ‘Vrienden van KZV De Lansingh’. 
 
De wedstrijdafdelingen van KZV De Lansingh zijn ambitieus en willen zich verder 
ontwikkelen. Naast een investering in tijd en energie van onze leden, trainers en vele 
vrijwilligers is sponsoring hiervoor een onmisbare bron van inkomsten.   
Organisaties en particulieren, die de zwemsport en KZV De Lansingh een warm hart 
toedragen, kunnen onze club sponsoren en daarmee helpen onze ambitieuze 
doelstellingen te realiseren.  
 
Voordelen van sponsoring voor organisaties 

- Vergroten van de naamsbekendheid van de sponsor. 
- Promoten van producten en diensten door toegang tot een grote groep van leden, 

hun familieleden en vrienden. 
- Sportsponsoring draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen van de 

organisatie en levert daarmee een positieve bijdrage aan het imago van de 
sponsor. 

 
Sponsor mogelijkheden 
Organisaties en particulieren kunnen KZV De Lansingh op verschillende manieren 
sponsoren: 
 

1. Hoofdsponsor 
Organisaties die de exclusieve en eervolle titel ‘Hoofdsponsor KZV De Lansingh’  
willen, kunnen dit worden vanaf een jaarlijkse donatie van € 5.000,00 voor 
minimaal 3 jaar.  
Met een hoofdsponsor maken wij individuele afspraken over de besteding van het 
geld en de tegenprestatie. 
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2. Clubsponsor 
Organisaties en particulieren kunnen geld doneren aan de club in z’n geheel. 
Besteding van sponsorgelden die niet voor een specifiek doel zijn, wordt in 
consensus bepaald door het Algemeen Bestuur (Dagelijks Bestuur + voorzitters 
zwemafdelingen).  
 
De hoogte van de donatie bepaalt de tegenprestatie van de club. Het schema 
hieronder werkt cumulatief in het helpen vergroten van de (naams)bekendheid 
van de clubsponsor. 
 
Bedrag / duur Tegenprestatie 
€ 250,00 per jaar Vermelding website d.m.v. logo + link 

naar website sponsor 
€ 500,00 per jaar Vermelding van de clubsponsor bij 2 

thuiswedstrijden (bedrag dekt 
ongeveer kosten van 2 
thuiswedstrijden) + gratis toegang tot 
thuiswedstrijd voor 2 personen. 

€ 1.000,00 per jaar (minimaal 3 jaar) Artikel lokale media + 
vlag/banier/bord* in zwembad De 
Lansingh bij thuiswedstrijden en 
evenementen. 

€ 1.500,00 per jaar (minimaal 3 jaar)  
 

Naam van de organisatie verbinden 
aan een clubevent, bijv. [bedrijfsnaam] 
Lansingh Bokaal. 

Vanaf € 2.500,00 per jaar (minimaal 3 
jaar)  
 

Logo op clubkleding en/of sporttassen 
(hoe hoger het bedrag, hoe groter het 
logo). 

* Een vlag/banier/bord wordt alleen tijdens wedstrijden in zwembad De Lansingh 
neergezet. De opbrengst van vaste boarding komt niet ten goede aan onze club. 
 

3. Doelsponsor (financieel of in natura) 
Organisaties en particulieren kunnen geld of natura doneren voor een specifiek 
doel. Een doelsponsor bepaalt zelf aan welk doel en welke afdeling zijn donatie 
wordt besteedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: trainings- en wedstrijdmateriaal, 
onderwatervideocamerasysteem, badhuur voor een specifieke wedstrijd, t-shirts 
voor vrijwilligers/officials bij De Lansingh Bokaal, catering bij evenementen, 
kampen, kleding trainers, enz.  
Met elke doelsponsor maken wij individuele afspraken over de besteding van het 
geld en de tegenprestatie van de club.  

 
4. Vrienden van KZV De Lansingh 

Leden, ouders/verzorgers, familieleden, vrienden, werkgevers van leden, 
inwoners van Krimpen aan den IJssel en alle andere zwemfans kunnen lid worden 
van de ‘Vrienden van KZV De Lansingh’ door jaarlijks minimaal 50 euro te 
doneren.  
Vrienden van KZV De Lansingh worden vermeld op onze website en krijgen gratis 
toegang tot thuiswedstrijden.  
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SPONSORING COMMISSIE 

x De Sponsoring Commissie speelt een actieve en begeleidende rol in de werving 
van nieuwe sponsoren en het relatiebeheer van bestaande sponsoren. 

x De Sponsoring Commissie zorgt ervoor dat sponsoringafspraken (financieel of in 
natura) worden vastgelegd in een sponsoringcontract en ziet erop toe dat beide 
partijen uitvoering geven aan de overeengekomen sponsorafspraken. 

x Sponsorgelden worden beheerd door de Penningmeester van het Dagelijks 
Bestuur. 

x De Sponsoring Commissie valt direct onder het Dagelijks Bestuur.  
x Een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van de Sponsoring 

Commissie.  
 

Heeft u zelf een idee om onze vereniging te sponsoren? Neem dan contact op met de 
Sponsoring Commissie via secretaris@lansingh.nl. Wij spreken graag samen met u uw 
ideeën door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


