
Omdat we zonder vrienden en supporters niet blijven drijven...

www.zwementie.nl 
facebook.com/stichtingzwementie

Zwementie is een maatschappelijk initiatief 
waarin jongeren/studenten (HBO en MBO) 
zwemmen met dementerende ouderen. 
Het initiatief sluit aan bij het politiek/
maatschappelijke streven om, door middel van 
samenwerking en het verbinden van belangen, 
een groter maatschappelijk nut na te streven. 

Zwementie is niet alleen heilzaam voor de 
deelnemende ouderen, maar zeker ook leerzaam 
en vormend voor de deelnemende jongeren. 
Zij worden door Zwementie in de gelegenheid 
gesteld om op een positieve manier kennis te 
maken met ouderen met een dementieel beeld 
en deze ouderen te ontmoeten in een volledig 
andere context dan een reguliere onderwijs- of 
hulpverleningssituatie. 

Zwementie biedt daarnaast mantelzorgers een 
plezierige activiteit om met hun dementerende 
naaste te ondernemen en verschaft 
zorginstellingen een zinvol activiteitenprogramma. 
Sinds de zomer van 2014 is Zwementie een 
zelfstandige stichting, die haar activiteiten met een 
grote maatschappelijke inzet vervuld. 

Stichting Zwementie steunt echter niet op 
structurele overheidssubsidie. De steun van 
’vrienden en supporters’ waarderen wij daarom 
enorm. 

Wordt SUPPORTER van Zwementie
Wij stellen u graag in de gelegenheid om 
Zwementie als SUPPORTER te ondersteunen. 
Onder vermelding van ‘SUPPORTER’ kunt u 
daartoe een bedrag overmaken op rekening 
NL47 TRIO 0197 8918 02 ten name van 
Stichting Zwementie. 

Vanwege de ANBI status die de belastingdienst 
aan Stichting Zwementie heeft toegekend is 
dit bedrag via belasting aftrekbaar. U ontvangt 
desgewenst een verklaring van uw gift van 
Stichting Zwementie. Tenzij u daar bezwaar tegen 
heeft, neemt Stichting Zwementie uw naam op in 
de lijst van Supporters op haar website.

U kunt ook VRIEND worden van Zwementie.  
Op de achterzijde leest u meer over deze 
mogelijkheden.

Steun Zwementie
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Omdat we zonder vrienden en 
supporters niet blijven drijven...

VRIENDEN van Zwementie
De stichting kent ook een Vriendenstructuur in 
drie categorieën. Deze kan vooral voor bedrijven 
en instellingen interessant zijn. Per categorie 
bieden we een pakket waarmee wij onze 
vrienden tegemoet komen.

VRIEND van Zwementie 
(€ 750,- per jaar)
• Naamsvermelding (als vriend) met logo op de 

website van stichting Zwementie
• Regelmatige dankpromotie via de 

facebookpagina en het twitteraccount van 
stichting Zwementie.

• 2x per jaar een nieuwsbrief met planning en 
review over ontwikkeling en activiteiten van 
stichting Zwementie. 

GOEDE VRIEND van Zwementie 
(€ 1.500,-- per jaar)
• Naamsvermelding (als Goede vriend) met logo 

op de website van stichting Zwementie.
• Regelmatige dankpromotie via de 

facebookpagina en het twitteraccount van 
stichting Zwementie. 

• 2x per jaar een nieuwsbrief met planning en 
review over ontwikkeling en activiteiten van 
stichting Zwementie.

• Twee leden van het kernteam dragen een 
Zwementiepolo waarop ook het logo en de pay-
off van de Goede vriend is vermeld. 

• Het lectoraat Psychogeriatrie verzorgt een 
keer per jaar voor u een lezing over actuele 
kennisontwikkeling in de dementiezorg. Zulks in 
overleg vorm te geven. 

BOEZEMVRIEND van Zwementie 
(€ 3.000,-- per jaar)
• Naamsvermelding (als Boezemvriend) met logo 

op de website van stichting Zwementie.
• Regelmatige dankpromotie via de 

facebookpagina en het twitteraccount van 
stichting Zwementie. 

• 2x per jaar een nieuwsbrief met planning en 
review over ontwikkeling en activiteiten van 
stichting Zwementie. 

• Vier leden van het kernteam dragen een 
Zwementiepolo of badpak waarop ook het logo 
en de pay-off van de Boezemvriend is vermeld.

• Het lectoraat Psychogeriatrie verzorgt een 
keer per jaar voor u een lezing over actuele 
kennisontwikkeling in de dementiezorg. Zulks in 
overleg vorm te geven. 

• Stichting Zwementie (kerngroep en directie) 
ondersteunt promotie/ marketingactiviteit of 
familieavonden van de Boezemvriend met 
informatiestand ic. discussiepanel of presentatie 
over zwemmen met dementerenden. Maximaal 
een keer per jaar.

• Naamsvermelding van de Boezemvriend bij alle 
promotieactiviteiten en externe PR van stichting 
Zwementie.  

Wilt u vriend worden van stichting 
Zwementie neemt u dan contact op met:
Peter J.W.M. Hop, projectdirecteur
Telefoon:  06 -  51 29 46 71
E-mail:  info@zwementie.nl

www.zwementie.nl 
facebook.com/stichtingzwementie


