Een overzicht van de kosten van het evenement
voor circa 100 deelnemers en 100 bezoekers:
Begroting
Zwembadhuur

Totaal
€ 700.00

Bekers 1/2/3

€ 250.00

Medailles alle deelnemers

€ 250.00

Drinken vrijwilligers, sponsors

€ 300.00

Film camera's, kabels, netwerk

€ 200.00

Badmutsen zonder logo

€ 200.00

T-shirts voor de organisatie

€ 400.00

Diversen/onvoorzien

€ 250.00

Totaal kosten

€ 2,550.00

Sponsormogelijkheden:
Bedrijven/particulieren kunnen dit evenement
steunen door een financiële bijdrage
Ook is het mogelijk om reclame te maken
middels onderstaande 4 manieren:
1. ruimte op de website voor hun logo
(vanaf € 50,00)
2. advertentie in het programmaboekje
(Vanaf € 50,00)
3. Ruimte om hun eigen banner/vlag op te
hangen in het zwembad
(vanaf € 100,00) tijdens het evenement
4. Advertentie op beeldschermen tijdens
evenement
(vanaf € 150,00) tijdens het evenement

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
085-2735333 of
nkonderwatervoetbal@deguppen.nl
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken
naar:
O.S.V. De guppen
ovv NK onderwatervoetbal 2018

LISSE
SPONSORINFORMATIE

Bankrekening NL12 INGB 0001 4457 83

Voor de laatstse info:
http://www.nkonderwatervoetbal.nl/

Op zondag 6 november 2016 vindt het vijfde
Nederlands kampioenschap
onderwatervoetbal plaats. Dit jaar wordt het
georganiseerd door NOB duikvereniging De
Guppen uit Lisse. De wedstrijden zullen live
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Even voorstellen

Faciliteiten

Wij zijn duikvereniging De Guppen en omdat
we vorig jaar gewonnen hebben met het NK
onderwatervoetbal mogen we het dit jaar in
Lisse organiseren. Bent u net zo enthousiast als
wij en wilt u dit evenement steunen? Lees dan
verder.

Catering - tribune - restaurant

Het evenement
Op zondag 25 november 2018 vindt het
zevende Nederlands kampioenschap
onderwatervoetbal plaats. Dit jaar wordt het
georganiseerd door NOB duikvereniging De
Guppen uit Lisse. De wedstrijden zullen live te
volgen zijn op een groot scherm, dus ook
toeschouwers zijn welkom!
Het spel
Onderwatervoetbal wordt gespeeld met
perslucht, maar zonder vinnen. Alle deelnemers
moeten in het bezit zijn van een geldig
duikbrevet en medisch keuringsbewijs.
Deelname is op eigen risico. De voetbal is
gevuld met water en voor de rest lijkt het op
gewoon voetbal. Teams bestaan uit 3 spelers
met maximaal 2 reserve spelers en er wordt
gespeeld over de breedte van het bad.

Voor de kids
Voor kinderen zullen er diverse andere
activiteiten worden ontplooid in
samenwerking met de buurtsportcoach welke
worden gespeeld in het recreatie bad. Plezier
gegarandeerd!
Locatie
Zwembad De Waterkanten, Sportlaan 21,
2161VA Lisse.
Beeldschermen
Boven het zwembad, bij de tribune en in het
clubhuis boven het zwembad zullen TV
schermen staan met daarop live beelden, de
tussenstanden en advertenties. Hier kunt u
ook op komen met uw advertentie.

