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 Onderwerp: verzoek tot sponsoring. 
 
Geachte 
 
Het bestuur van KLSVZ heeft het initiatief genomen om geld en/of goederen in te zamelen, om 
onze 300 leden een waanzinnig zwemjaar te bezorgen. 
 
KLSVZ is reeds 50 jaar DE zwemclub van Landen.  
 
Ons doel is, ons lidgeld zo laag mogelijk te kunnen houden om het leren zwemmen (zwemschool), 
het competitiezwemmen en het sportzwemmen voor iedereen betaalbaar en zo ook toegankelijk 
te houden.   
 
U heeft wellicht reeds gehoord dat het zwembad in Landen dicht gaat en dat we dus moeten 
verhuizen naar het Plopsa bad in Hannuit.  
Het Plopsa bad in Hannuit is natuurlijk een prachtige omgeving om te sponsoren.  
Competitiezwemmers dragen de T-shirts van de club en alle zwemmers dragen badmutsen. Deze 
sportuitrustingen kunnen behoorlijk "versierd" worden. 
U sponsort ons op de wijze die uw voorkeur wegdraagt en wij kunnen zorgen voor meer 
naambekendheid, ... 
Anonieme giften zijn natuurlijk ook steeds welkom. 
 
U krijgt deze brief en onze sponsorfolder via één van onze leden. Als u uw sponsorbijdrage liever 
afhandelt met iemand uit het bestuur van KLSVZ is dat natuurlijk geen probleem. Aarzel niet om 
dit te bespreken met het lid. U vindt de nodige gegevens onderaan deze brief. Uiteraard kunnen 
wij ook contact opnemen met u. 
 
Meer informatie over de mogelijke sponsorformules vindt u in bijgevoegde folder. 
Indien u overgaat tot één of andere vorm van sponsoring zal u van ons een fiscaal attest 
ontvangen. 
U kan uw sponsorbijdrage storten op het nummer BE54 0015 3703 2997 – KLSVZ.  
 
Indien u meer wenst te weten over onze zwemclub en hoe we uw geld gaan investeren kan u ons 
steeds bereiken op tel. 0494/34.58.63 of E mail:karoliendumon@gmail.com. U komt dan terecht 
bij de voorzitter van KLSVZ. 
 
Wij danken u alvast voor uw tijd. 
 
Mvg 
Het bestuur 
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