Inleiding

Een aangename sensatie. Dat is wat je ervaart als je je op een warme
zomerdag in het natuur zuivere bronwater van het zwembad in Rekken laat
zakken. Het koele water doet het lichaam even tintelen alvorens de voeten
de zanderige bodem raken.
Dit is zoals een natuurbad moet zijn. Zoals je eigenlijk wenst dat ieder
zwembad is: fris, koel water, boven een zachte ondergrond, in een bassin
omzoomt door kortgemaaide grasstroken en fijnkorrelige zandstranden met
als achtergrond het donkergroen van torenhoge bomen.
Met water dat wordt gezuiverd middels een rietveld en dat periodiek wordt
gecontroleerd op zijn zuiverheid. Dit is zwemmen zoals zwemmen bedoeld
is, zonder chloor en prikkende ogen kun je hier badderen in natuurzuiver
bronwater.

Voorwoord
De Stichting Natuurbad Rekken verzorgt de exploitatie van het Natuurbad. Het
Natuurbad is gelegen aan de Van Ouwenallerlaan in Rekken
Ooit werd het Natuurbad met behulp van de Rijks-Werkverschaffingsdienst
aangelegd door wat toen nog de Rekkense Inrichtingen heette. Later kreeg deze
instelling de naam Van Ouwenallervereniging en nog later, om precies te zijn in
2002, sloot de Inrichting haar deuren. Alle onroerend goed werd afgestoten, ook
het zwembad.
De Stichting Natuurbad Rekken heeft het bad voor een symbolisch bedrag van 1
euro overgenomen. Al sinds 1992 was een kleine werkgroep actief om het
zwembad voor Rekken te behouden en vanuit dit initiatief is een groep vrijwilligers
gevormd om de exploitatie over te nemen. Het had niet veel gescheeld of het
Natuurbad was voor Rekken verloren gegaan.
Naast het bestuur van de Stichting Natuurbad Rekken wordt de organisatie
gedragen door een grote groep vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het
onderhoud van het zwembad, zoals: snoeiwerkzaamheden, schoonmaken,
onderhoud tijdens het seizoen en exploitatie van het winkeltje. Voor een deel van
het onderhoud kan het bestuur terugvallen op de Rekkense ondernemers. De
betrokkenheid vanuit het dorp is groot.
Twee maal zijn grote investeringen gedaan op het bad, mogelijk gemaakt door
subsidies van Leader Plus, Provincie Gelderland, Stichting Doen en het VSB fonds.
De subsidies werden gebruikt voor de aanleg van een helofytenfilter. Dit is een
rietveld dat aangelegd is met een ondergrond van lavasteen. Daarnaast zijn
zonneboilers geplaatst, zijn bronnen geslagen voor bronwater, de wanden
verbeterd, parkeerplaatsen aangelegd en de perrons opnieuw bestraat. In 2013 zijn
drie nieuwe speeltoestellen aangeschaft.
Het is duidelijk dat het Natuurbad Rekken in een behoefte voorziet. Voor hen die
ervan houden om enkele maanden per jaar dagelijks hun baantjes te trekken. Ook
gezinnen met (kleine) kinderen, die veilig in het water rond kunnen spetteren. Het
bad heeft ook een sociale functie voor vooral de jeugd in Rekken. Voor hen is het
bad meer dan een zwembad, het is een zomerse ontmoetingsplek voor jongeren.
Daarnaast is het een plek waar de bewoners van de instellingen van Rekken
kunnen integreren in de samenleving.
Voor de bezoekers ( tussen de 6000 en 10.000 per seizoen) worden gedurende het
seizoen diverse activiteiten georganiseerd, Zoals de Nationale Zwemvierdaagse en
de Mini Triatlon.
Jaarlijks is het bad geopend van begin mei tot begin september. Met het oog op de
veiligheid en het toezicht is er vanzelfsprekend altijd bevoegd personeel aanwezig.

Sponsorplan Natuurbad Rekken seizoen 2016
Bijzonder graag laten wij u de mogelijkheden zien om Natuurbad Rekken te
sponsoren.
Waarom sponsoring van Natuurbad Rekken?
Zwemmen is een sport voor jong en oud die wordt beoefend door alle lagen van de
bevolking, door zowel mannen als vrouwen. Hierdoor is een brede doelgroep voor
een sponsor aanwezig.
Natuurbad Rekken heeft de ambitie een bestand te verwerven van trouwe bedrijven
die de vereniging financieel willen ondersteunen. Daarnaast streven wij naar
continuïteit in bestuur, vrijwilligers, badpersoneel en donateurs. Om het natuurbad
ook in de komende jaren te kunnen blijven exploiteren zijn nieuwe sponsors
onontbeerlijk. Natuurlijk hoeft dit niet per definitie uit geld te bestaan, u kunt ons
ook ondersteunen in natura, bijvoorbeeld door inzet van uw expertise en
vakmensen.
Door sponsoring kunt u uw bedrijf op een positieve wijze promoten. U levert een
niet alleen een duurzame bijdrage aan de lokale gemeenschap, het is ook een
groene en milieubewuste bijdrage. Het feit dat Natuurbad Rekken enkel
natuurzuiver bronwater gebruikt en dat het water op een natuurlijke manier wordt
gezuiverd middels een rietveld is hierbij absoluut een onderscheidend vermogen
ten opzichte van veel andere zwembaden.
Waarom zijn sponsoren en/of financiële partners nodig:
 Om vrijwilligers cursussen te kunnen laten volgen, zodat we de
deskundigheid van de medewerkers op niveau kunnen houden en daar waar
nodig verbeteren.
 Om het zwembad op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen
exploiteren.
 Om de toegangsprijzen en abonnementen op een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau te houden.
 Om de financiële positie veilig te stellen.
 Om activiteiten voor uw bedrijf en onze badgasten te kunnen blijven
organiseren.
Er zijn verschillende mogelijkheden
waarop u zich als sponsor binnen onze
vereniging zou kunnen profileren.
Wanneer u zelf heel andere ideeën heeft
om ons bad te ondersteunen dan horen
we dat natuurlijk ook graag.
Een van de manieren om uw bedrijf in de
picture te zetten is als bordsponsor op de
2 ‘Natuurborden’ die het bad rijk is.Ze
staan bij de ingang van het bad en langs
het bad aan de rand van de ligweide.

Sponsormogelijkheden
1. Hoofdsponsor
Naamsvermelding en binding met Natuurbad Rekken.
Kosten zijn € 2500,- per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.
Wat kunnen wij u hiervoor bieden:







Vermelding op goed bekeken website.
Vermelding op flyers.
Vermelding op Facebook (gemiddeld 1200 volgers).
Vermelding op alle redactionele stukken.
Beschikking zwembad voor 1 personeelsavond per jaar.
Gratis gezinsabonnement per jaar.

2. Bordsponsor
Naam op huidige 2 ‘Natuurborden’ op zwembad.
Kosten zijn € 400,- per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.
Wat kunnen wij u hiervoor bieden:



Een prominente plaats op onze 2 Natuurborden.
Linkvermelding op goed bekeken website.

3. Bronwater Donateurs Club
Naam op sponsorbord bij ingang natuurbad.
Kosten zijn € 50,- euro per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.
Wat kunnen wij u hiervoor bieden:
 Naamsvermelding op het bord direct bij de ingang
 Maximaal 50 sponsoren.

4. Website sponsor
Naamsvermelding op de website van Natuurbad Rekken met een link naar
uw eigen website.



Kosten zijn € 100, - per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.

5. Sponsor van het bad personeel
Kleding sponsor middels naamsvermelding op polo bad personeel.



Kosten zijn € 200, - per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.

6. Sponsor van de jaarlijks terugkerende Triatlon.



Kosten zijn € 200, - per jaar.
Duur van de overeenkomst 3 jaar.

Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij:
Wim Mos
Ruskesslatweg 2
7157BK REKKEN
Mobiel:
06 514 56 476
e-mail:
hardgras@kpnmail.nl

