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SPONSORPROPOSITIE EDITIE 2016

De SingelSwim is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van 

Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013 

ontstaan. In 2015 is het de initiatiefnemers gelukt om de eerste editie met  succes 

te organiseren. De SingelSwim Utrecht staat geheel in het teken van fondsen bij 

elkaar zwemmen en aandacht vragen voor het goede doel. Het initiatief wordt 

ondersteund door Stichting FSHD en Stichting Spieren voor Spieren.

EEN ZWEMTOCHT DOOR DE UTRECHTSE  
SINGEL VOOR DE BEHANDELING VAN FSHD



GESCHEIDEN GELDSTROMEN
De opgehaalde donaties van de deelnemers komen geheel ten 
goede aan het onderzoek van prof. dr. Geijsen van het Hubrecht 
Instituut van Utrecht. De gelden die worden besteed aan de 
organisatie van de SingelSwim Utrecht komen uit sponsorgelden, 
inschrijfgeld en eventueel ontvangen subsidie.

Het organiseren van de meest ideale  SingelSwim Utrecht kost  
ca. € 55.000,-- . We hebben onszelf de opdracht gegeven om dit 
bedrag zo volledig mogelijk uit de markt te halen. Hierbij kunnen  
wij uw steun gebruiken.

datum  zondag 19 juni 2016

route   vanaf de Witte vrouwen singel 
nabij het Wolvenplein/Griftpark 
tot aan Park Lepelenburg

aantal  300-350 deelnemers

afstanden  1,2 km en 2 kilometer

Offline mediawaarde 2015  
ruim 490.000 kijkers
Online mediawaarde 2015  
ruim 500.000 pers. (€ 247.000)

DE UITDAGING
De SingelSwim Utrecht is een idee van een groep vrienden die 
allen iets met de spierziekte FSHD, de stad Utrecht en zwemmen 
hebben. Zij gaan de uitdaging aan om de  organisatie van dit 
 Utrechtse zwemevent op zondag 19 juni 2016 weer tot een 
succes te brengen. 

Deelnemers aan de SingelSwim Utrecht gaan de uitdaging  
aan om 1,2 of 2 km door de Utrechtse Singel te zwemmen. Zij 
committeren zich aan het binnenhalen van een minimumbedrag 
aan sponsorgeld voor het goede doel. Zij kunnen zich individueel 
of als business team inschrijven.

Het geld dat de deelnemers ophalen tijdens de SingelSwim 
Utrecht komt voor 100% ten goede aan onderzoek naar een 
medicijn voor de spierziekte FSHD.

HET GOEDE DOEL
FSHD is een spierziekte die wordt veroorzaakt door een fout in 
het DNA. Door deze fout staat het gen in de spiercellen op ‘aan’ 
en activeert daarmee de ontwikkeling van de spierziekte. 

Een nieuwe technologie ontwikkeld in het Hubrecht Instituut in 
Utrecht biedt hoop. Prof. dr. Niels Geijsen doet onderzoek naar de 
toepassing van een nieuwe gen-correctie methode om het foute 
gen bij FSHD patienten op ‘uit’ te zetten.



ONZE AMBITIE
Voor de komende drie edities hebben Stichting  Singel-
Swim Utrecht, de gemeente Utrecht en de betrokken 
organisaties afgesproken dat het evenement zijn 
Utrechtse karakter behoudt. Dit karakter vertaalt zich 
naar een beperkte groei van het aantal deelnemers en 
het neerzetten van een gedegen organisatie waarmee 
een jaarlijkse financiële stroom voor onderzoek kan 
worden gewaarborgd.

Voor dit jaar zet de stichting in op een verdubbeling 
van het aantal deelnemers, maar in de daarop volgende  
jaren is een consolidatie dan wel een kleine gestage 
groei tot ca. 500 deelnemers maximaal en een bedrag 
van € 200.000,- / € 250.000,--.

SPONSOR WORDEN VAN DE SINGELSWIM UTRECHT?

HOOFDSPONSOR

€ 20.000,=

ter waarde van 

IN HET DIEPE

€ 2.495,=

ter waarde van 

EVENT SPONSOR

€ 10.000,=

ter waarde van 

ESTAFETTE

€ 1.495,=

ter waarde van 

Als partner van de SingelSwim Utrecht kunt u gebruikmaken van de uitstraling van dit unieke  Utrechtse 

zwemevent dat alle ingrediënten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in zich heeft.

Sporten en bewegen
Gezondheid

Ambities
Teamwork

Doorzettingsvermogen
Doelen bereiken

Teruggeven aan de stad
Saamhorigheidsgevoel

€ 999,= 

STARTBLOK

€ 450,= 

€ 645,= 

POOTJE BADEN

€ 250,= € 250,= 

VRIJE SLAG

SPRINGPLANK

Er zijn verschillende mogelijkheden om sponsor te worden van de SingelSwim Utrecht. De invulling van onze 
 sponsorpaketten brengen we graag in een kennismakingsgesprek in overeenstemming met uw sponsorambitie.
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HET VERVOLG

Veel informatie over de SingelSwim Utrecht en het goede  
doel is terug te vinden op onze website. Nadere informatie  
over onze plannen, ambitie, organisatie en vrijwilligers, 
programma, subsidies, showcases en sponsorpiramide,  
begroting,  activatie- en barteringmogelijkheden etc. bespreken 
we graag met u tijdens een kennismakingsgesprek.

VRAGEN? NEEM CONTACT OP

Ro ten Seldam
Relatiemanager SingelSwim Utrecht

Tel 06 12 43 86 14
Mail ro@fan-tastisch.nl
Web www.singelswimutrecht.nl

stg. Singel Swim Utrecht
Van Limburg Stirumstraat 8
3581 va utrecht

info@singelswimutrecht.nl
www.singelswimutrecht.nl

ontwerp en opmaak Vrije Stijl Utrecht | sponsor drukwerk Libertas Pascal


