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AANVRAAG-MENU
TBV PRESTATIEWATERPOLO Z&PC ROTTERDAM
Waarom dit ‘MENU’?
Dit aanvraag-MENU van stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam wil bevorderen
dat ieder lid binnen Z&PC Rotterdam een aanvraag kan doen bij de Stichting om
aanspraak te maken op een mogelijke tegemoetkoming in activiteiten die
bijdragen aan prestatiewaterpolo binnen de vereniging.
Het MENU legt uit wat je zou kunnen aanvragen, hoe je dit kunt doen en via
welke kanalen je dit kunt doen.
MENU opties: wat kun je bij ons aanvragen?
Dit kan heel divers zijn, zolang de aanvraag maar tot doelstelling heeft om het
prestatiewaterpolo binnen Z&PC Rotterdam te bevorderen. Zo heeft de Stichting
voor het waterpolo seizoen 2014/15 gesteld dat zij zich primair blijft richten op
het faciliteren van:
 Trainingsmogelijkheden;
 Voorbereiding polo seizoen;
 Goede trainers/ coaches aan de kant.
Voor goede trainers/ coaches aan de kant zou je dus bijvoorbeeld kunnen
denken aan opleidingsgelden voor het (jeugd)kader.
Andere voorbeelden van projecten/ activiteiten die de Stichting in het verleden
financieel of in natura heeft ondersteund of nog ondersteunen zijn:
Sponsoring (in natura) van extra badwater iedere zondag voor training
van een selectie van jeugd van Z&PC Rotterdam;
Jeugdtoernooien zoals het Paastoernooi van de Kempvis;
Financiële bijdrage voor jeugdleden die mee mogen doen met RTC-WOC
Hollandse Delta;
Z&PC Rotterdam jeugd Talent Award;
Waterpolo clinic voor de jeugd georganiseerd en begeleid door studenten
van het Johan Cruyff college;
Videocamera om waterpolo wedstrijden op te nemen
Voorbereidingstoernooien van dames 1 zoals Man Meer toernooi, Meerpolo
in Culemborgh en het Karel Ockers toernooi in Nijmegen;
Financiële bijdrage ten behoeve van extra badwater voor dames 1 in de
voorbereidings- en competitieperiode.
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Hoe kun je aanvragen?
Ieder lid van Z&PC Rotterdam mag initiatief nemen tot een aanvraag. Dit kan
schriftelijk, bij voorkeur per e-mail. Je aanvraag kun je doorgeven aan je:
- Coach;
- Aanvoerder; of
- Een combinatie van beiden.
Zij zullen ervoor zorgen dat je aanvraag dan terecht komt bij de Stichting.
Jeugd
Aanvragen die betrekking hebben op activiteiten voor de jeugd (<19 jaar),
kunnen eveneens worden doorgegeven aan de technisch lid jeugd van de
waterpolo commissie; Dino Dijksman.

Wat dien je te vermelden in je aanvraag?
Op welke manier heeft je aanvraag betrekking op de doelstellingen van de
stichting Prestatiepolo?
Voor welke team(s)/waterpolo-lid is je aanvraag bedoeld?
Voeg een duidelijke omschrijving en kostenplaatje toe van hetgeen je wil
gaan doen.
Wanneer start je activiteit en wanneer zal het afgerond zijn?
Je naam, e-mail adres en bankrekeningnummer.
De Stichting streeft ernaar om uiterlijk binnen 2 weken nadat we je verzoek
hebben ontvangen je een antwoord te geven.
Mocht je vragen hebben dan kun je de Stichting bereiken via:
info@prestatiewaterpolo.nl of neem contact op met één van de bestuursleden:
http://www.prestatiewaterpolo.nl/bestuur.
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