Info voor het bedrijfsleven
Swim to Fight Cancer is een uniek zwemevent in buitenwater dat in diverse plaatsen in
Nederland wordt georganiseerd. Iedere deelnemer zet zich in om zoveel mogelijk donaties op te
halen voor stichting Fight cancer. Samen maken wij ons sterk om kankeronderzoek van jonge,
talentvolle artsen en onderzoekers mogelijk te maken via KWF Kankerbestrijding. Fight cancer
wil mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd
tegen kanker en vooral: aansporen tot actie.
Swim to Fight Cancer kenmerkt zich door unieke parcours in verschillende plaatsen in Nederland.
Juist door de lokale betrokkenheid en lokale organisaties, krijgt elke editie een eigen karakter.
Hierdoor is dit een landelijk initiatief met een sterk lokaal tintje. Op landelijk niveau slaan wij de
handen ineen om kennis en expertise te delen, partners te betrekken en om samen een vuist te maken
tegen kanker. Maar elke editie is van de inwoners en alle mensen die betrokken zijn vanuit hun eigen
woonplaats.
Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent en geen officiële wedstrijd. Het is een groots,
bruisend evenement voor deelnemers, publiek en partners. Het is ‘fun’ om mee te doen! En bovenal is
het een manier om de onmacht die gepaard gaat met kanker, om te zetten in kracht. Voor
(ex)patiënten, voor familie, vrienden, collega’s, buren. Voor iedereen die een vuist wil maken tegen
kanker.
Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen zorgen voor een krachtig event met een mooie beleving waar deelnemers graag
onderdeel van willen zijn en dat veel publiek trekt. Hierdoor kunnen we samen een vuist maken tegen
kanker!
Arrangementen
Onderstaande arrangementen geven goed inzicht in de verschillende mogelijkheden voor bedrijven.
Uiteraard behoort maatwerk tot de opties (vanaf €10.000).
1. Dorpsgracht Partner à € 5.000,- excl. Btw
De Dorpsgracht loopt van het Molengat aan de noordzijde van Giethoorn naar
de Zuideindigerwijde. Ter weerszijden van de Dorpsgracht ligt de oude bebouwing van het
dorp Giethoorn. Houten bruggetjes verbinden beide zijden, waardoor woningen te bereiken
zijn. Langs de Dorpsgracht staan een kleine twintig monumentale gebouwen, voornamelijk
boerderijen. Via meerdere dwarsvaarten aan de oostzijde is toegang tot
de Bovenwijde mogelijk.
-

Logovermelding op een van de boeien; composite logo (niet exclusief)

-

Logovermelding als bedrijf op een overzichtskaart van het parcours, exact op de plek waar de
boei is gelegen, en dat geplaatst wordt op een prominente plek op www.swimtofightcancer.nl.

-

Mogelijkheid tot realiseren van een ‘eigen’ actie in het water rondom de boei, in overleg met
de organisatie en op kosten van het bedrijf.
Uw actie gaan we als organisatie volop uitdragen in de social media, op de website, en naar
alle deelnemers, mediapartners, de pers e.d.
Logovermelding van uw bedrijf als Dorpsgracht Partner in een advertentie
1 business team (zie voor tegenprestaties onder ‘business team’).
Zwemtraining voor eigen team van professionele zwemmer
Vermelding after movie

2. Pakket Beulaker partner à € 2.500,- excl. Btw
Zo’n 250 jaar geleden was Beulake nog een dorp welke bestond vanaf ongeveer 1360 in de
Kop van Overijssel. Door stormvloeden in 1775 en 1776 is het dorp verdronken in het meer
Beulakerwijde. Op het moment is dit het grootste meer in de omgeving.
- Logovermelding op een van de boeien; composite logo (niet exclusief)
- Logovermelding als bedrijf op een overzichtskaart van het parcours, exact op de plek waar de
boei is gelegen, en dat geplaatst wordt op een prominente plek op www.swimtofightcancer.nl.
- 2x individuele startbewijzen Swim to Fight Cancer
- 2x een badmuts
- 2x handdoek, badjas, badslippers en medaille bij de finish
- 2x omkleedmogelijkheid op registratielocatie
- 2x toegang tot after finish home
- 2X pasta hap
- 2x 2 consumpties
- Vermelding after movie

3. Event partner Pakket Gieterse Meer
Het Gieterse Meer is één van de weinige meren welke niet is ontstaan door vervening.
Hiermee is het dan ook het enige natuurlijke meer in de Kop van Overijssel.
Leveranciers van diensten en producten
Het bedrijfsleven kan de organisatie ondersteunen door het leveren van producten en diensten
in ruil voor exposure.
-

Badjassen, badhanddoeken, slippers (bij finish)
Kleding crew en vrijwilligers
Medailles voor deelnemers bij de finish
Audiovisuele techniek en bemensing (vooral bij start en finish tbv speaker, interviews e.d.)
Inkoop van catering en verfrissingsposten voor de deelnemers zoals: broodjes, beleg, koffie,
thee, fruit, ontbijtkoek, energierepen (Mars, e.d.), suiker, melk, frisdrank, sappen, water.
Logistiek catering: uitgiftebalies, koffieapparaten, schenkkannen, gasbranders, kartonnen
bekertjes, servetten, vuilnisbakken.
Aggregaten en brandstof
Led schermen
Pontons bij start/finish
Muzikale optredens aan parcours
Beveiliging
Hostessen
Vrijwilligers
Deze lijst is niet limitatief

Tegenprestaties in exposure sfeer
- “De (naam onderdeel) is geleverd door (bedrijf X)”.
- Mogelijkheid tot plaatsen van logo op of rondom het betreffende product
- Logovermelding en vermeldingen als event partner op website, in social media en in
advertentiepagina van onze campagne.
- Afhankelijk van de waarde van de te leveren goederen en diensten is er in sommige gevallen
een mogelijkheid deelnamekaarten als tegenprestatie te verkrijgen. Hierover treden we in
overleg met het bedrijf.
- Vermelding after movie
4. Pakket ‘t Wiede team à € 1.000,- excl. Btw (Early Duck tarief van € 500,00 bij

inschrijving voor 1 juni)
Dit is het meer waar het bijna overal niet dieper is dan een meter. Enkel het uiterste zuiden is
dieper door de zandwinning die daar heeft plaatsgevonden. Het meer wordt tegenwoordig
intensief gebruikt voor watersport van zowel de bewoners als de toeristen. Ook worden hier
jaarlijkse zeilwedstrijden gehouden.
Hoe spannend en leuk is het te zwemmen samen met je collega’s, klanten, relaties of vrienden. Samen
trainen voor een hoger doel. Goed voor vitaliteit en betrokkenheid!
-

5x startbewijs Swim to Fight Cancer
5x een badmuts
5x handdoek, badjas, badslippers en medaille bij de finish
5x omkleedmogelijkheid op registratielocatie
5x toegang tot after finish home
5x pasta hap
5x 2 consumpties
Bewaakte garderobe
Eigen business teampagina
Logovermelding of foto op overzichtspagina business teams (zelf uploaden)
Vermelding team naam op overzichtspagina business teams
Teamfoto voorafgaand aan de start
Mini interview door speaker bij finish
Zichtbaarheid met eigen gadget tijdens het zwemmen (zelf invullen; bv bedrijfsballon/staart
etc).
Vermelding team naam in verschillende lokale advertenties
Vermelding team naam in programmaflyer/-krant
Vermelding team naam after movie

5. Molengat partner à € 250,- excl. btw
Het Molengat is een Klein meer in het noorden van Giethoorn. Dit meertje is ontstaan door
stormafslag. Toen er bij een storm in 1825 grote stukken land werden weggeslagen, kwam
daar het Molengat.
Niet zwemmen maar wél een boost geven aan Swim to Fight Cancer? Sponsor €250!
- Logovermelding op overzichtspagina boost partners van jouw stad
- Vermelding naam in programmaflyer/-krant
- Vermelding naam after movie

Noot:
Stichting Fight cancer is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn de donaties vrijgesteld van schenkbelasting. Voor ondernemingen is het
mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.
Facts & figures
Deelnemerswaardering 8,6
Totale donaties €2.871.826
(wellicht mooi hier de sheet te gebruiken met reacties van deelnemers op het event)

Supporters (per supporter nog korte tekst/motivatie toevoegen)
Marc Lammers (ambassadeur StFC)
Dennis van der Geest (ambassadeur Fight cancer)
Maarten van der Weijden (boegbeeld StFC)
Winston Gerschtanowitz (Raad van Inspiratie Fight cancer)
Erik van Heijningen (ere voorzitter KNZB)
Swim to Fight Cancer. Love life, Fight cancer.

Follow us
Website:
Facebook:
Twitter:

www.giethoorn.swimtofightcancer.nl
StFCGiethoorn
StFCGiethoorn

Contact
Fight cancer
Limore Noach
limore@fightcancer.nl
06 10928444
limore@fightcancer.nl

