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Aan:  Business Club leden 
   Bestuursleden van de Z&PC DZK en  

Bestuursleden van de BC DZK 
 

Het jaar 2018 is bijna ten einde. 
Onze zwem- en waterpolovereniging Z&PC DZK heeft weer geweldige 

sportprestaties verricht, in alle disciplines en in het Open Water.  
De vereniging is goed georganiseerd dankzij een consistent bestuur en de 

vele vrijwilligers. 

Voor ons als bestuur van de Businessclub weer fijn om daar een bijdrage 
aan te leveren. Enerzijds met ondersteuning, anderzijds financieel: we 

kunnen dat alleen doen door de bijdragen van de sponsoren! 
 

De Business Club DZK heeft het volgende gedaan in 2018: 
• We hebben diverse bijeenkomsten gehad en financiële 

ondersteuning verleend aan o.a. de Kanaalrace, de clinic van 
Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman 13 oktober, maar vooral 

aan de zwem- en poloclub in de volle breedte 
• We hebben diverse projecten van de DZK ondersteund, zoals 

ondersteuning in de aanschaf van de nieuwe Elektronische 
Tijdwaarneming (ETW) met ledscherm. Donderdag 15 maart 2018 is 

dit in gebruik genomen tijdens een inspirerende bijeenkomst, 
waarbij we een groot aantal sponsoren mochten verwelkomen.  

• Met de publicatiemogelijkheden van dit scherm kwam er meer 

ruimte om sponsoren te werven: het is vervolgens gelukt om het 
aantal sponsoren uit te breiden tot 40. 

• We hebben weer diverse geld-wervende activiteiten ondersteund, 
zoals de Clubkasactie van de Rabobank, Sponsorklicks – Wederom 

complimenten voor iedereen die zich hier voor heeft ingezet. 
 

Maar 2019 wordt weer een spannend jaar met nieuwe uitdagingen:  
• We ondersteunen weer de nieuwjaarsreceptie van de Z&PC DZK en 

BC DZK op woensdag 9 januari 2019  
• Op vrijdag 22 februari organiseren Z&PC DZK en Sportraad 

Vlissingen de Sporthuldiging Vlissingen 2018 in het zwembad. Dit 
belooft een spetterende avond te worden, waar we als Businessclub 

graag aan bijdragen. Noteer alvast in de agenda’s!! 



• We streven naar verdere groei van het aantal BC leden. We kunnen 
nu gemakkelijker reclame boodschappen, bijv. logo’s, foto’s of 

filmpjes, plaatsen op het nieuwe scherm. Het streven is om 1 

hoofdsponsor en 2 sub-sponsoren te werven. 
•  We zullen diverse bijeenkomsten plannen met de BC leden, tijdens 

sportieve evenementen. We zullen aan de sponsoren gaan vragen 
wat de verwachtingen, wensen en ideeën zijn: zo kunnen we de 

bijeenkomsten laten aansluiten bij de interesses. 
• Op verzoek en in overleg zullen we weer diverse projecten van de 

Zwem & Polo club ondersteunen  
• Een aantal bestuursleden van het eerste uur van de Businessclub 

hebben het stokje overgedragen. Op deze plaats dank voor hetgeen 
er tot nu toe bereikt is! De huidige samenstelling van het bestuur 

staat hieronder 
 

 
Tot slot wensen wij jullie allen en degenen die jullie lief zijn hele fijne 

feestdagen en alvast een heel gelukkig, gezond en sportief 2019!! 

 
 

 

 
 
 

 
Mede namens het bestuur van Z&PC DZK nodigen wij u graag uit  

voor de Nieuwjaarsreceptie op Woensdag 9 januari  
vanaf 19.30 uur in de Brasserie van het Vrijburgbad te Vlissingen 

 
 

Met sportieve groet,  
 

Netty Tiggelman           Voorzitter BC DZK - bc@zpc-dzk.nl) 

Bastiaan Bijvank   Secretaris 
Ad van ’t Westeinde  Penningmeester 

Erik Walraven    Algemeen bestuurslid 
Marcel Kort    Algemeen bestuurslid 

Betinho de Voogd  Algemeen bestuurslid, als voorzitter Z&PC 
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