
                 
  

 

BEVESTIGING DEELNAME 
AMSTERDAMS ZWEMFESTIJN 2021  

 Beste Teamcaptain,  
  

Bedankt voor je aanmelding als deelnemend team aan het Amsterdams Zwemfestijn!  

Op zondag 11 april 2021, vanaf ongeveer 13:00 uur, zal in de Only Friends sportclub in Amsterdam 

(voorheen Ronald McDonald Sport Center) het Amsterdams Zwemfestijn plaatsvinden. 

Met jou willen wij, Lions Club GIJS, dit tot een groot succes maken en zoveel mogelijk geld inzamelen voor 

Stichting KinderBeestFeest en Only Friends.  

  

Van jou verwachten wij het volgende:  

• Het vormen van een team van maximaal 8 zwemmers, die zelf ieder zoveel mogelijk 

privésponsors zoeken. Bij meer dan 8 zwemmers is het verstandig het team op te splitsen in twee 

teams, waardoor er meer gezwommen kan worden. Bij (kleinere) kinderen lukt meer dan 8 wel. 

• Het vinden van een bedrijfssponsor die jouw team extra ondersteunt (niet verplicht).  

  

Hoe werkt het?  
Je gaat met je team gedurende 50 minuten zwemmen. Het gaat hier om recreatief zwemmen, dus 

iedereen kan meedoen (schoolslag is voldoende). Hoe meer gesponsorde baantjes er gezwommen 

worden, hoe meer geld voor het goede doel  

  

De hoogte van het totale sponsorbedrag van jouw team zal pas bekend zijn nadat je team klaar is met 

zwemmen. De organisatie zal op de dag van het Zwemfestijn aan het eind van jullie deelname dit 

totaalbedrag bekendmaken, zowel per zwemmer als totaal per team. Dan weet jij als Team captain wat 

het totaalbedrag is wat je van je zwemmers moet ontvangen en overmaken, en de zwemmers weten welk 

sponsorbedrag ze individueel bij hun sponsors moeten ophalen.  

  



                 
  

 

Starttijdstip  
Het tijdstip waarop je team moet starten geven wij uiterlijk één week vóór het evenement schriftelijk 

door. Natuurlijk houden wij zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren die je op het Inschrijfformulier 

Team hebt vermeld.  

Teamleden aanmelden  
Met behulp van de inlogcode die je gemaild hebt gekregen kun je inloggen op 

http://www.zwemfestijn.com/. Hier kun je eenvoudig je teamleden invullen. Per teamlid wordt dan een 

sponsorformulier gemaild naar het opgegeven mailadres van de zwemmer, is dat er niet, dan gaat het 

naar de teamcaptain.  

Bedrijfssponsor aanmelden  
Via dezelfde site kunnen ook eventuele bedrijfssponsoren worden toegevoegd. Dit zou mooi zijn, maar is 

geen verplichting.   

Wijzigen  
In het administratiesysteem kun je je gegevens aanpassen. 

LET OP: Het enige dat niet aanpasbaar is, is je teamnaam.  

In dit systeem kun je ook de bedragen invoeren die de sponsoren hebben toegezegd. Uiteraard kun je de 

sponsorformulieren ook meenemen naar het zwemfestijn.   

Tot slot  
Vergeet niet de naam van je eventuele Lions GIJS contactpersoon in te vullen op het Inschrijfformulier en 

de Overzichtstabel. Dit maakt de communicatie (nog) makkelijker. 

Voor vragen kun je altijd bellen met je GIJS contactpersoon, of met onderstaande telefoonnummers, of 

kijken op de website http://www.zwemfestijn.com/ voor het laatste nieuws.  

Ten slotte willen we je heel veel succes wensen met het vinden van teamleden en sponsors.  

We verwelkomen jou en je team graag op zondag 5 april 2020!   

 

Met sportieve groet, namens Lions Club GIJS,  

Pieter Haex  

 

 

Contactpersonen: Robbert van Rooijen 06 13 66 90 09  - Hans-Rochus Berger  06 50 23 25 49   
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