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Wie zijn wij? 
 

Duikschool Nemo is sinds 1993 een vaste waarde in Heist-op-den-berg voor het geven van 

duikopleidingen aan beginnende duikers en ervaren duikers. Je kan bij ons een opleiding 

volgen van beginnend duiker tot instructeur. Onze duikschool heeft ook een familiaal 

karakter dat zich uit in talrijke evenementen waar altijd de partner welkom is. Wij hebben 

dan ook talrijke evenementen: 

 Doopfeest der nieuwelingen 

 1 mei BBQ 

 Duikreizen naar het buitenland 

 Maritieme training 

 Duiken in nemo -33m 

 Winteractiviteiten: wandelzoektocht, karting, paintball, … 

 Ledenfeest 

 Ledenvergadering 

 en vele meer 

  

   
 

We doen verschillende activiteiten om onze club financieel gezond te houden zoals: 

 Nemo Quiz 

 Mosselfeest 

 Paaseierenactie  

 

Sponsoring 
 

Sponsoring is ook een deel van onze inkomsten. 

Al deze inkomsten gaan integraal naar de werking van onze club en zodoende naar de leden. 

 

Ook u kan Duikschool Nemo sponsoren door middel van reclame. 

Op de volgende pagina vind u een overzicht van onze verschillende sponsorpakketten 

en wat deze pakketten inhouden voor u als sponsor. 

Voor elke pakket krijgt u na betaling natuurlijk een fiscaal attest. 

De duur van de pakketten begint vanaf de betalingsdatum. 

 

 

 



 

 

Sponsorpakketten 
 

Pakket Sponsor 

 Vermelding van uw reclame op onze website met een link naar uw bedrijfswebsite.  

(Deze link helpt uw site een betere ranking te krijgen bij populaire zoekmachines.) 

 Uw logo zal gepubliceerd worden via een PowerPoint op onze activiteiten. 

 

Pakket Sponsor Deluxe 

 Vermelding van uw reclame op onze website met een link naar uw bedrijfswebsite.  

(Deze link helpt uw site een betere ranking te krijgen bij populaire zoekmachines.) 

 Uw logo zal gepubliceerd worden via een PowerPoint op onze activiteiten. 

 Publicatie van uw logo op de placemat bij ons mosselfeest 

 U krijgt 2 bonnen voor een maaltijd naar keuze op ons mosselfeest. 

 

Het kostenplaatsje 

Aantal jaar Pakket Sponsor Pakket Sponsor Deluxe 

1 jaar €50 €100 

2 jaar -5% €95 €190 

3 jaar -15% €127,5 €255 

 

Wenst u duikschool NEMO te sponsoren, bezorg dan je te publiceren reclame aan onze PR 

verantwoordelijke, samen met je persoonlijke gegevens zodat we je kunnen contacteren bij 

eventuele problemen of extra vragen. 

 

Het bedrag kan je overmaken op onze NEMO rekening. 

NEMO’s rekeningnummer 778-5922667-96 

 

Contactgegevens: 

 PR verantwoordelijke: 

 Van Nuffelen Bjorn 

 Leo Kempenaersstraat 73  

 2223 Schriek 

 0496/98.65.05 

 pr@duikschoolnemo.com  
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