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

 
 

Het jaar 2019 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 met de bijdragen van de sponsoren! 

 
 

De Business Club DZK heeft het volgende gedaan in 2019: 
 

• We hebben financiële ondersteuning verleend aan o.a. de 
Kanaalrace 2018 en 2019, aan het waterpolo-evenement met clinic 

en wedstrijden met het mannenwaterpoloteam van Oranje “DZK 
kleurt Oranje”, maar vooral door materiaalaanschaf,-uitbreiding en -

verbeteringen aan de zwemmers en polo-ers in de volle breedte 
• DZK heeft de jaarlijkse Sporthuldiging van de gemeente Vlissingen 

georganiseerd in samenwerking met de Sportraad Vlissingen. 
Ondersteuning vanuit de BC maakte het mogelijk om demonstraties 

te organiseren o.a. van de Synchroonzwemmers uit Eindhoven en 
van de Reddingsbrigade.   

• De website is vernieuwd en verbeterd, dank aan de makers! 

• Op het in 2018 geïnstalleerde scherm zijn de reclameboodschappen 
luid en duidelijk en met grote regelmaat vertoond. Ook het eerste 

sponsorpromotiefilmpje wordt vertoond: de sponsor is erg tevreden!   
• We hebben de structurele geld-wervende activiteit Sponsorklicks  

meer aandacht gegeven.  
• Speciale aanschaf is het opblaasbaar waterpoloveld: spannend hoe 

leuk het eerste evenement met dat veld wordt! 
 

Als bestuur hebben we de sponsoren een aantal vragen gesteld om hun 
mening over de huidige communicatie en hun verwachtingen en wensen 

te vernemen. De response was voldoende, qua inhoud kreeg de BC een 
“voldoende tevreden”, met het verzoek om een activiteit met andere 

sponsoren. Dat gaan we regelen!    



 
Maar 2020 wordt weer een spannend jaar met nieuwe uitdagingen:  

• We ondersteunen weer de nieuwjaarsreceptie van de Z&PC DZK 

en BC DZK op woensdag 8 januari 2019  
• Zeker met de reclamemogelijkheden streven we naar behoud maar 

ook verdere groei van het aantal BC leden. Het streven is om 2 sub-
sponsoren te werven en het aantal “vrienden” te vergroten. 

•  We zullen een bijeenkomst plannen met en voor de BC leden ( zie 
hiervoor). De sponsoren blijven welkom bij sportevenementen! 

• Op verzoek en in overleg zullen we weer diverse projecten van de 
Zwem & Polo club ondersteunen, zoals het onderwater-

opnamesysteem en het vernieuwen van de aantikplaten.   
• Na vertrek van een aantal bestuursleden van het eerste uur ziet u 

de huidige samenstelling hieronder. Die situatie betekent twee 
uitdagingen: 1. de functie van secretaris is vacant, dus we zoeken 

een secretaris. 2. Sinds november jl. is Betinho de Voogd, 
reglementair, geen voorzitter meer van de vereniging en tot op 

heden is zijn functie nog niet ingevuld. Dus ook de functie van 

Algemeen Bestuurslid in de BC nog niet. Bent of kent u iemand die 
de vereniging of de BC wilt komen versterken?? Welkom! Info > 

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

feestdagen en alvast een heel gelukkig, gezond en sportief 2020!! 
 

 

 
 
 

Mede namens het bestuur van Z&PC DZK nodigen wij u graag uit  
voor de Nieuwjaarsreceptie op Woensdag 8 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) 
Ad van ’t Westeinde  penningmeester 

Vacature    secretaris 
Erik Walraven    algemeen bestuurslid 

Vacature (Betinho de Voogd) algemeen bestuurslid, als voorzitter Z&PC 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=492/XntN&id=E787C890F5FF4B5A7CBF006775F41FD7831FA43B&thid=OIP.492_XntNlcYv4i8eDTgO9wEsDG&q=afbeelding+fijne+feestdagen&simid=608008912538241140&selectedIndex=1&qpvt=afbeelding+fijne+feestdagen
mailto:bc@zpc-dzk.nl

