
 
 

 
 

 

SPONSOR EVENEMENT SPORT-4-SUPPORT 

Een lokaal goed doel om te sponsoren. Een 

prestatie leveren voor dat doel. Dat is de 

gedachte achter SPORT-4-SUPPORT. Op een 

heel bijzondere lokatie: de nieuwe in 2013 

geopende ‘Willem-Alexander baan’ in de 

gemeente Zuidplas (bij Rotterdam). 

De uitdaging is simpel: met een team of 

individueel zwem je een bepaalde afstand (500, 

1000, 2000, 3000 of 4000 meter) of een 

bepaalde duur (een half uur, een uur, anderhalf 

of twee uur). 

 Voor een zelf te kiezen goed doel: een lokaal 

hospice, een nationaal doel, een lokale hulp-

organisatie, een project op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. 

3 september 2016 

ONDERDELEN 

 Sponsorevenement 

 Wedstrijd vinzwemmen 

 Prestatiezwemwedstrijd 

MEEDOEN IN VIJF STAPPEN 

1. Bepaal of je individueel of met een team 

meedoet. Zorg in ieder geval voor een 

begeleider. 

2. Kies een goed doel en schrijf je in. 

3. Verzamel sponsors die een bedrag 

schenken als je team de prestatie verricht. 

4. Zorg voor publiciteit! Dat zorgt voor meer 

sponsors en aandacht voor je goede doel. 

5. Zwemmen op 3 september 2016! 

DE ORGANISATIE 

Sport4Support wordt belangeloos  georgani-

seerd door vrijwilligers van Orka’97, de 

zwemvereniging van Zuidplas, en de 

Waddinxveense Reddingsbrigade . In 2016 doen 

we dat voor de vierde keer om lokale goede 

doelen te ondersteunen. Je beleeft een leuke, 

sportieve en zinvolle dag waar je nog lang over 

zult napraten. En het door jou gekozen goede 

doel natuurlijk ook! 

Facebook: SPORT4SUPPORT. 

www.Sport4Support.nl. 

Twitter: @SPORT4SUPPORT. 

E-mail: 

info@sport4support.nl. 
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VINZWEMWEDSTRIJD 

Voor vinzwemmers is er een vinzwemwedstrijd. 

De afstanden: 1000, 2000, 3000 of 4000 meter. 

Schrijf je individueel in of als team. Meer 

informatie bij je vinzwemvereniging of via 

Sport4Support. 

 

PRESTATIEZWEMWEDSTRIJD 

Een ideale gelegenheid om je ‘buitenwater’ 

zwemskills te testen. Gewoon voor jezelf een 

tijd zwemmen of verbeteren. 

De afstanden: 1000, 2000, 3000 of 4000 meter. 


