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Geïnspireerd op verschillende landelijke zwemtochten en de 
tocht van Maarten van der Weijden, zal op zondag 30 juni 2019, 
de Zaan opnieuw het decor zijn van een spectaculair familie
evenement voor particulieren en bedrijven.
 
Verschillende deelnemers van amateur tot professionals 
zwemmen een bepaalde afstand voor de snelste tijd, de 
prestatie en natuurlijk het goede doel. Sportiviteit en 
gezelligheid voor iedereen staat centraal, met daarnaast het  
op de kaart zetten van al het moois dat de Zaanstreek te bieden 
heeft voor haar eigen inwoners en voor mensen daarbuiten 
gezien vanaf de Zaan.

ZAANSE ZWEM 
CHALLENGE!
In navolging van een reeks aan succesvolle evenementen 
georganiseerd door Stichting Evenement en Junior Kamer 
Zaanstreek (o.a. Club Culinair Zaanstad, Te Land, ter Zaan en in 
de Lucht, City Karting Zaanstreek), organiseert Stichting Junior 
Kamer Zaanstreek in 2019 ‘De Zaanse Zwem Challenge’.

OM ALVAST EEN VOORPROEFJE TE KUNNEN 
NEMEN, IS DE ZAANSE ZWEM CHALLENGE OOK 

OP INTERNET EN FACEBOOK TE VINDEN.  
OP WWW.JKZ.NL KUNT U INFORMATIE VINDEN, 

DEELNEMERS INSCHRIJVEN EN KIJKEN WIE 
ONZE SPONSOREN EN PARTNERS ZIJN.



Al jarenlang zorgen sponsoren, deelnemers aan onze evenementen 
en JKZ-leden voor een donatie aan een scala van goede doelen. 

Enkele voorbeelden zijn:
• een bijdrage aan Manege De Blijde Ruiters
• een educatieve klimtoren voor de Poelboederij
• een financiële bijdrage aan De Voedselbank
• een financiële bijdrage aan de helden van Stichting Doe een Wens
• een bestelauto voor Kledingbank Zaanstad.

JKZ heeft hun goede doel voor Kamerjaar 2018-2019 bekend 
gemaakt. Elk jaar kiest JKZ een goed doel waar zij de opbrengsten 
van hun maatschappelijke projecten aan schenken.

MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN

DIT JAAR IS DE KEUZE VOOR HET GOEDE 
DOEL GEVALLEN OP DE KINDERAFDELING 
VAN HET ZAANS MEDISCH CENTRUM (ZMC).



Bij de bekendmaking van het goede doel hebben de leden 
van JKZ reeds een voorsprong genomen op hun donatie aan 
de kinderafdeling met de levering van enkele barbiepoppen 
die - naast het spelen ermee - gebruikt kunnen worden in 
gesprekken met kinderen over hun trauma’s. Tevens heeft het 
ZMC een wens uitgesproken voor een nieuw buitenspeelhuis. 
“Dat wij dit gaan leveren staat vast, nu nog ons best doen om te 
zorgen dat dit een heel groot speelhuis gaat worden”, aldus één 
van de leden van JKZ.

Heeft u interesse om De Zaanse Zwem Challenge te 
sponsoren of aan deel te nemen? Ook uw bedrijf of organisatie 
kan bijdragen aan dit evenement, via giften, deelname en 
sponsoring, maar ook door hulp in natura of met faciliteiten. 
Daarmee helpt u de vrijwilligers van de JKZ om de goede doelen 
nog beter te kunnen ondersteunen. 

KINDERAFDELING 
VAN HET ZMC
Sinds de vernieuwing van het ziekenhuis is er geen budget 
geweest voor de aankleding van het buitenterrein en  
enkele pedagogische producten voor op de speelkamer van 
de kinderafdeling. 

WILT U SPONSOR WORDEN? NEEM DAN VOOR 
MEER INFORMATIE OF VRAGEN OVER DE 

AFSTEMMING VAN UW SPONSORING OF GIFT 
CONTACT OP VIA E-MAIL: SPONSOR@JKZ.NL 



10 VIP kaarten

6 vlaggen op het 

evenemententerrein

4 vlaggen bij de VIP ruimte

Mogelijkheid om een goody aan 

te leveren voor de goodybags 

van de deelnemers

Uiting op poster

Bedrijfsvlag bij de finish

Uiting op kleding van de 

medewerkers

Uiting op de website

Driemaal zo vaak een uiting 

op de LED schermen bij het 

evenement

E 3.750,-

8 VIP kaarten

4 vlaggen op het 

evenemententerrein

2 vlaggen bij de VIP ruimte

Mogelijkheid om een goody aan 

te leveren voor de goodybags 

van de deelnemers

Uiting op poster

Uiting op de website

Tweemaal zo vaak een uiting 

op de LED schermen bij het 

evenement

E 2.500,-

4 VIP kaarten

2 vlaggen op het 

evenemententerrein

Uiting op de website

Een uiting op de LED schermen 

bij het evenement

E 1.250,-

2 VIP kaarten

1 vlag op het 

evenemententerrein

Uiting op de website

Een uiting op de LED schermen 

bij het evenement

E 750,-

SPONSORPAKKET MOLEN 
HET JONGE SCHAAP

SPONSORPAKKET MOLEN  
DE ZOEKER

SPONSORPAKKET MOLEN  
DE KAT

SPONSORPAKKET MOLEN  
DE OOIEVAAR



Vul het formulier in, maak een foto of scan de pagina  
Stuur deze op naar sponsor@jkz.nl

Sponsornaam

Contactpersoon

Telefoonnummer

Factuuradres incl. postcode en plaats Datum

Uw naam als teken voor akkoord

Emailadres

Website

WILT U SPONSOR  
WORDEN?

Pakketkeuze

Molen Het Jonge Schaap

Molen De Zoeker

Molen De Kat

Molen De Ooievaar
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