
Jaarverslag PR 

 
Er is al een tijd lang behoefte aan meer duidelijkheid en structuur voor de PR, 

communicatie en sponsoring. Daarom is in 2014 is een start gemaakt met het 
opzetten van de sponsorcommissie, onderdeel van de PR. In deze commissie 
zitten Erik van Dijk en Arjan Kanis. In de loop van 20014 is Rita de Man 

toegetreden tot deze commissie en zij heeft de vacature PR ingevuld. 
 

Allereerst is voor sponsoring in kaart gebracht welke behoefte er is en welke 
mogelijkheden de commissie daarbij ziet. Om dit te bundelen is er een 
sponsorplan opgesteld. Deze was is 2014 in concept klaar. Dit plan vormt de 

basis voor Deltasteur om gestructureerd sponsoren en donateurs te werven ter 
ondersteuning van activiteiten en de vereniging. Het opstellen van zo’n plan kost 

echter tijd.  
 
Voor de PR en communicatie is de afspraak gemaakt om zo snel mogelijk 

verslagen over wedstrijden als redactioneel artikel met foto aan te leveren bij de 
media. In 2014 hebben we hiermee al een aantal keer met mooie artikelen in De 

Brug en De Stentor gestaan. Ook worden alle artikelen op Brugmedia Online 
gezet. Op deze manier willen we een breder publiek bereiken en Deltasteur 

zichtbaar op de Kamper kaart zetten. 
 
Korte vooruitblik 

In 2015 wordt het sponsorplan en een activiteitenplan ter goedkeuring 
voorgelegd aan het bestuur. Het doel van het sponsorplan is het scheppen van 

duidelijkheid, weten bij wie je terecht kunt en verbinden. Niet alleen het 
verbinden van sponsoren en donateurs, maar ook de verbinding binnen 
Deltasteur: de verbinding van de afdelingen, van vrijwilligers bij activiteiten om 

samen verder te bouwen aan Deltasteur. 
 

Het activiteitenplan is daarbij een hulpmiddel, waarop alle activiteiten en grote 
wedstrijden staan vermeld zodat we tijdig elkaar opzoeken en kijken waar we 
elkaar kunnen helpen. Dit kan op verschillende manieren: helpen nadenken over 

het opzetten van een activiteit en het benaderen van sponsoren om te komen tot 
mooie resultaten en de mogelijkheid om Deltasteur zichtbaarder te maken. 

 
in 2015 bouwen we dus aan de plannen die bedacht zijn in 2014. We beseffen 
dat het tijd kost om alles goed neer te zetten, maar een goed begin is halve 

werk.  
 

Sponsoroverzicht 2014 
Namens Deltasteur willen we alle sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage: 
Boekhandel Schutte, Paprikakwekerij Bosch, 038Vormgeving, supermarkt COOP 

Kampen zuid, vishandel Bottenberg en café Het Ponton. Daarnaast heeft de Boni-
actie een mooi bedrag opgeleverd voor de vereniging. 


