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haarlem.swimtofi ghtcancer.nl

Uw steun maakt het gevecht mogelijkDoe mee!

Basisontwerp: Artishock events & marketing
Opmaak voor deze editie: Studio Nico Swanink, Haarlem 
Foto Dennis: Michel van Bergen, foto Maarten: Walter Kallenbach

info voor het bedrijfsleven 
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Samen sporten tegen kanker
info voor het bedrijfsleven 

Sinds 2014 wordt onder de naam ‘Swim to Fight Cancer’ in bijzondere steden een unieke zwemtocht 
in buitenwater georganiseerd. De eerste editie was in ’s-Hertogenbosch en in 2016 volgt onze eigen 
stad Haarlem.   

Haarlem is van oudsher dol op pionieren en op sport. Denk maar aan indrukwekkende Haarlemmers 
als Laurens Janszoon Coster, Anthony Fokker en Pim Mulier, één van de grondleggers van de moderne 
sport in Nederland. Of aan het Haarlems Dagblad,  de oudste nog verschijnende krant van de wereld. Ook 
vandaag de dag bruist Haarlem nog steeds. Jaarlijks genieten we van Haarlem Jazz, Bevrijdingspop en 
sportieve evenementen als de de Halve van Haarlem. Dit jaar komt daar de Haarlem Swim bij. In een stad 
vol betrokken ondernemende mensen, met het sporthart op de juiste plaats moet dat zeker een geslaagd 
gebeuren worden!
 

Willem de Vries (voorzitter en 
medeoprichter van Haarlem Swim to 
Fight Cancer): 
“We zijn er trots op dat we dit sportieve 
evenement in onze stad mogen organiseren 
voor zo’n goed doel. Met een van de mooiste 
binnensteden van Neder land – en dus ook 
een prachtig zwemparcours – kent Haarlem 
een uniek decor. Samen met de inwoners, de 
gemeente en het bedrijfsleven slaan we de 
handen ineen en pakken we onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Dat is Haarlem op 
z’n best!”

Groots evenement voor deelnemers, publiek 
en bedrijven  
Op zondag 3 juli aanstaande bruist het op, in en aan 
het Spaarne! Dan vindt de eerste editie van de Haarlem 
Swim to Fight Cancer plaats. Voor maximaal duizend 
deelnemers klinkt het startschot voor een twee of vijf 
kilometer lange zwemtocht, langs onder meer het Teylers museum, molen De Adriaan en natuurlijk heel 
veel publiek. Een uniek en super sportief evenement, dat laat zien dat Haarlem en haar inwoners zich 
hard maken voor de strijd tegen kanker. 

Spaarne

De Koepel

Spoorbrug

Van der Does 
de Willeboissingel

Turfmarkt

Route
Haarlem SRO/Spaarnelanden

molen 
De Adriaan

Teylers 
museum

Start
2 km

Start
5 km

Finish

Zwemparcours door het Spaarne 
Alle zwemmers verzamelen op het 
terrein van Spaarnelanden aan de 
Minckelersweg. Vervolgens worden 
de deelnemers van de twee kilometer 
naar het Spaarne ter hoogte van 
de Turfmarkt gebracht, waar ze van 
start gaan. Door het Spaarne gaat 
het dan via het Teylers museum, de 
molen De Adriaan en de oude Droste-
fabriek naar de finishlocatie aan de 
Minckelersweg. Langs het parcours 
zijn om de 250 meter herkenbare 
 wissel- en rustpunten voor de esta-
fette aanwezig, die tevens gebruikt 
kunnen worden als rustpunt of voor 
een fotomoment. 
De zwemmers van de vijf kilometer 
starten op de finishlocatie. Zij zullen 
via een lusje richting de Waarderbrug 
naar het startpunt van de twee kilo-
meter zwemmen om vervolgens via 
die route naar de finish terug te keren. 
De gemiddelde zwemmer doet een 
klein uurtje over de kortste afstand.

Veiligheid voorop  
Bij Haarlem Swim to Fight Cancer staat de veiligheid van de deelnemers voorop. Er wordt nauw 
 samen gewerkt met partijen als de brandweer, de Haarlemse en Bloemendaalse Reddingsbrigade, zwem-
verenigingen DWT en ZV Haerlem, SRO, Het Rode Kruis, EHBO-posten en de gemeente Haarlem. Dankzij 
deze partners kunnen de deelnemers veilig hun afstand zwemmen. Op de route worden boeien en 
pontons aangebracht, die als rustpunt en oriëntatie dienen, maar tegelijk mooie eyecatchers zijn voor 
bedrijfs uitingen (zie bedrijfsarrangementen: ‘Distance Sponsor’ en ‘Distance Marker’).    

Uw steun maakt het gevecht mogelijk!
Bedrijven kunnen op heel veel manieren de Haarlem Swim to Fight Cancer steunen. Dit sportieve 
evenement kan ook een mooie uitdaging zijn voor uw eigen personeel. Samen deelnemen zorgt voor 
saamhorigheid. Sportief presteren voor een goed doel: dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
pur sang.

Melkbrug
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Meedoen, daar draait het om!
Bij de Haarlem Swim willen wij - naast het binnenhalen van zoveel mogelijk geld -  ook de deelnemers 
letterlijk en figuurlijk een podium geven. Alle deelnemers hebben een emotioneel verhaal te vertellen. 
Meedoen is voor hen belangrijk, zodat hun dierbaren, die moe(s)ten vechten voor hun leven, niet worden 
vergeten. Haarlem Swim wil met dit sportieve evenement laten zien dat sport zowel fysiek als mentaal 
kan helpen. Het gezamenlijke doel van ons en onze maatschappelijke partners is om zoveel mogelijk men-
sen te bereiken. Niet alleen in aanloop naar dit evenement, maar ook zeker daarna.  

Dennis van der Geest (Ambassadeur van Haarlem Swim):  
 “Wat we als Haarlem Swim-organisatie erg belangrijk vinden, is de focus op het voorlichten 
van jongeren over kanker en preventie. Dat ze weten dat voeding en bewegen daarbij een 
belangrijke rol kunnen spelen. Een deel van het geld dat bij elkaar wordt gezwommen, willen 
we hiervoor reserveren. Maar heel eerlijk: zonder deelnemers geen Haarlem Swim. Dus met 
stip bovenaan op de prioriteitenlijst staan onze zwemmers. Het draait deze dag om hun pres-
tatie en de veelal ontroerende verhalen daar achter. Welk bedrag je ook bij elkaar zwemt, alle 
beetjes helpen. Zo hopen we op een mooi eindbedrag uit te komen. En om dit doel te bereiken, 
spring ik dan ook graag in het Spaarne.”     

Bedrijfsarrangementen 
Haarlem Swim to fight cancer 
Onderstaand bieden wij u vijf arrangementen aan waarmee ondernemers op verschillende manieren 
de Haarlem Swim to Fight Cancer kunnen ondersteunen. 
Uiteraard behoort maatwerk tot de mogelijkheden. Neemt u vooral contact  (zie ‘contact’) op met de 
organisatie voor een gesprek, waarbij wij u op basis van uw wensen een passend arrangement met 
bijbehorend kostenplaatje kunnen presenteren. Maatwerk geldt echter vanaf een bepaald bedrag.  
   

1 Distance Sponsor 
  à € 5.000,- excl. btw
 •  Een boei op een prominente plaats in het waterparcours, die 

wordt voorzien van uw bedrijfsuiting (beeldmerk). De boei 
wordt uitgevoerd in de huisstijl van Haarlem Swim to Fight 
Cancer.    

 •  Mogelijkheid tot het realiseren van een ‘eigen’ actie in het 
water rondom de boei, in nauw overleg met de organisatie en 
op kosten van uw bedrijf. Deze actie moet (extra) geld voor het 
goede doel gaan opleveren.  

 •  Zodra uw actie door de organisatie is goedgekeurd, gaan we deze volop uitdragen op social media, 
op haarlem.swimtofightcancer.nl, persoonlijk naar alle deelnemers, mediapartners, de pers e.d., om 
zoveel mogelijk donatiegeld te genereren voor het goede doel. Goed voor het evenement en goed 
voor u als bedrijf (win-win).  

 •  Logovermelding van uw bedrijf als Distance Partner op een overzichtskaart van het parcours, met 
aanduiding van de plek waar de boei in het water ligt. Deze parcourskaart wordt geplaatst op een 
prominente plek op onze website haarlem.swimtofightcancer.nl. 

 •  Logovermelding van uw bedrijf als Distance Partner in een advertentie in onze campagne.
 •  1 business team (zie voor tegenprestaties onder ‘business team’). 
 •  Voorrang op inschrijving bij een ondernemersbrunch op de Melkbrug op 3 juli boven parcours. Meer 

informatie volgt.   
 •  Voorrang op inschrijving van een supporters- of finisharrangement in een gereserveerd vak nabij de 

finish van het parcours. Meer informatie volgt.  
 •  Mogelijkheid tot het leveren van een gadget/promotiemateriaal in een goody bag, die alle deelnemers 

ontvangen.  
 

2 Distance Marker 
  à € 2.500,- excl. btw
 •  Een boei op een nader door de organisatie te bepalen plaats in het waterparcours, die wordt voorzien 

van uw bedrijfsuiting (beeldmerk). De boei wordt uitgevoerd in de huisstijl van Haarlem Swim to Fight 
Cancer, waarin een eventuele hoofdsponsor is verwerkt.   

 •  Logovermelding van uw bedrijf als Distance Marker op een overzichtskaart van het parcours, met 
aanduiding van de plek waar de boei in het water is gelegen. Deze parcourskaart wordt geplaatst op 
een prominente plek op onze goed bezochte website haarlem.swimtofightcancer.nl.  

 •  Voorrang op inschrijving van een supporters- of finisharrangement in een gereserveerd vak nabij de 
finish van het parcours. Meer informatie volgt.  

 •  Twee individuele deelnamekaarten. Meer info over individuele deelname treft u aan op  
haarlem.swimtofightcancer.nl/deelnamepakketten.

 

Visual is slechts ter sfeerimpressie. Werkelijk design is in ontwikkeling.
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3 Promoting sponsor
   Afname van deelnamekaarten à € 75,- met koppeling publieksactie Haarlem Swim to 

Fight Cancer wordt op de eerste plaats mogelijk gemaakt (en zo veilig mogelijk opgeleverd) via 
deelname- en sponsorgelden. 

   Voor de organisatie en voor het goede doel is het dus heel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen 
aan de start verschijnen. Het bedrag van € 75,- is echter niet voor iedereen even gemakkelijk betaal-
baar, terwijl deze personen misschien wel goede zwemmers blijken te zijn, die gemotiveerd zijn om 
mee te doen én in staat zijn om geld te werven voor het goede doel. 

   Een bedrijf heeft de mogelijkheid om minimaal 10 kaarten af te nemen voor collega’s, relaties, 
vrienden en familie. Uw bedrijf maakt op deze manier het event toegankelijk voor mensen die heel 
graag mee willen doen, maar voor wie de financiële drempel wat hoog ligt. Een gedeelte van deze 
deelnamekaarten kan door u ook beschikbaar worden gesteld aan de organisatie. De organisatie zal 
hiermee vervolgens acties opzetten om deelnemers te genereren.   

   Bij de actie die wordt uitgedragen in onze PR-campagne wordt u als sponsorend bedrijf expliciet 
genoemd. “Deze actie wordt gepromoot door < uw bedrijf >”.  

   Daarnaast wordt u als bedrijf op haarlem.swimtofightcancer.nl en op social media vermeld als  
 ‘promoting partner’. 

 

4 Event sponsor
  Leveranciers van diensten en producten
    De organisatie heeft nogal wat producten en diensten nodig en wil de 

kosten van de organisatie van het event uiteraard graag zo laag mogelijk 
houden. Het bedrijfsleven zou de organisatie kunnen ondersteunen door 
het leveren van producten en diensten in ruil voor exposure. Ook voor onze 
badeendjesrace, die op 3 juli voorafgaand aan de start wordt georganiseerd, 
zijn wij op zoek naar bedrijven die prijzen ter beschikking willen stellen.    

   Bij sommige onderdelen wordt naast het leveren van producten en of diensten een extra financiële 
bijdrage gevraagd. Dit gebeurt uitsluitend wanneer de exposure rondom het betreffende onderdeel 
dermate hoog is, dat het niet in verhouding staat tot de inkoopwaarde ervan. Hierover treden we 
uiteraard in overleg met uw bedrijf.  

  
  Hieronder volgt een voorlopige lijst van benodigdheden:
 •  Badjassen (o.v.), badhanddoeken, slippers (bij finish)
 •  Kleding voor crew en vrijwilligers
 •  Herinnering voor deelnemers bij de finish
 •  Audiovisuele techniek en bemensing, 
 •  Inkoop en catering en verfrissingsposten voor de deelnemers zoals: broodjes, beleg, fruit, ontbijtkoek, 

energierepen (Mars, e.d.), suiker, melk, frisdrank, sappen, energie-drankjes
 •  Logistiek catering: uitgiftebalies, koffieapparaten, schenkkannen, gasbranders, kartonnen bekertjes, 

servetten, vuilnisbakken 
 •  Leveren constructies voor ‘start- en finishlocatie en ontvangstvakken aan het parcours,
 •  Water(flesjes)
 •  Waterboeien  
 •  Muzikale optredens aan parcours 
 •  Beveiliging 
 •  Hostessen 
 •  Vrijwilligers 
  Deze lijst is niet limitatief

 •  Tegenprestaties in exposuresfeer 
zijn afhankelijk van uw bijdrage:  
“De (naam onderdeel) is geleverd 
door < uw bedrijf >”. 

 •  Mogelijkheid tot plaatsen van 
logo op of rondom het betreffen-
de product (in overleg,   niet bij 
alle onderdelen van toepassing).  

 •  Logovermelding en vermeldingen 
als ‘event partner’ op haarlem.
swimtofightcancer.nl, op social 
media en in een advertentie-
pagina van onze campagne.

 •  Afhankelijk van de waarde van de te leveren goederen en diensten is er in sommige gevallen een 
mogelijkheid deelnamekaarten als tegenprestatie te verkrijgen. Hierover treden we in overleg met uw 
bedrijf.  

5 Business team 
  à € 1.000,- excl. btw
   Hoe spannend en leuk is het om te zwemmen samen met je collega’s, klanten, relaties of vrienden? 

Je start in dezelfde ‘wave’, die om de zoveel minuten vertrekt. Een interessant pakket tegen een aan-
trekkelijke prijs.

 •  4x startbewijs Haarlem Swim to Fight Cancer 2016
 •  4x een badmuts (let op: verplicht af te nemen vanuit de organisatie)
 •  4x tijdswaarneming
 •  4x handdoek, badjas (o.v.), badslippers en herinnering bij de finish
 •  2x VIP-parking bij registratielocatie
 •  4x omkleedmogelijkheid op registratielocatie  
 •  4x vervoer van registratielocatie naar startlocatie  
 •  Mogelijkheid voor opfrisdouche bij finish 
 •  ‘Verfrissingsposten’ vanaf registratie tot en met finish  
 •  4x toegang tot business home 
 •  Bewaakte garderobe 
 •  Eigen business teampagina
 •  Logovermelding of foto op overzichtspagina business teams (zelf uploaden) 
 •  Vermelding team naam op overzichtspagina business teams
 •  Teamfoto voorafgaand aan de start en een finishfoto
 •  Vermelding team naam in een advertentie
 •  Vermelding team naam in programmaflyer/-krant 
 •   Voorrang op afnemen van kaarten voor de ondernemersbrunch op de Melkbrug over het parcours. 

Leuk voor medewerkers en relaties die niet zwemmen maar graag supporteren. Een gedeelte van de 
opbrengst van deze brunch gaat naar het goede doel. Binnenkort meer nieuws hierover.  
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Goed te weten 
•  Inschrijfgeld wordt gescheiden van donaties
Het inschrijfgeld en de donaties worden strikt gescheiden, omdat door de stichting met twee rekeningen 
gewerkt wordt. Op de ene rekening komen inschrijf- en sponsorgelden binnen (om het event veilig op te 
leveren en te faciliteren), op de andere rekening worden alle donaties gestort. De totale opbrengst van de 
donaties aan Haarlem Swim to Fight Cancer van de deelnemers minus de transactiekosten komt volledig 
ten goede aan Fight Cancer. Na afloop van het event wordt de eerste stand doorgegeven. Eind juli wordt 
het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight Cancer.    

•  In bezit van ANBI-status
Stichting Haarlem Swim to Fight Cancer is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting Haarlem Swim to Fight Cancer en donaties door Stichting 
Swim to Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen via de Stichting Haarlem 
Swim to Fight Cancer, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight Cancer. 
Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan 
Stichting Haarlem Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder 
voorwaarden af trekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun 
giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting. 

•  Love life, fight cancer. Bij dat gevecht hebben we ook uw hulp nodig!
 

Een event met een lach en een traan. 
Haarlem Swim to Fight Cancer. 

haarlem.swimtofi ghtcancer.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen per e-mail: info@haarlemswim.nl of telefoon: 06-47 244 285.
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