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Publicaties
- 8 publicaties (Flair, Trouw,
1e zeemeerminnen Conventie
AD, Nu.nl, etc)
Workshops (naaien, schilderen)
- 3 reportages regionale tv
- > 130 deelnemers
- €106.000 advertentiewaarde
- 215 retweeted en shared
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2e zeemeerminnen Conventie
Workshops (naaien, schilderen)

Wereldrecord 2012
In 2012 willen wij met u hulp
het wereldrecord van New
Waarom
York verbreken met 500
deelnemers en het totaal
sponsoren
brengen op 3.500 deelnemers. De Zeemeerminnenparade bestaat in
2012 3 jaar. Met de ZeemeerminnenpaHoe
rade vragen wij jaarlijks aandacht voor
- 5.000 A2 posters
schoon zee water en het begin van de
- 2 pagina’s in krant Metro
zomer. Het komend jaar willen wij daar
begin juni
een wereldrecord aan toevoegen.
- 250.000 flyers in krant Metro
half juni
Evenement
- reclame op regionale radio,
Wij organiseren elk jaar op 21 juni de Zeetelevisie en landelijke social
meerminnenparade. Het is een klein, leuk,
media hele maand juni
bijzonder, international en publieksvriendelijk
- bekende DJ voor de Zeefamilie evenement.
meerminnenparty
Wat willen wij
Met dit evenement vragen wij aandacht voor
schoon zee water. Zonder sponsoring is dat

3e zeemeerminnen Conventie
Workshops (naaien, koken, schilderen)
(jeugd)Debatten

Wereldrecord
Aan de 29th Mermaidparade
(2011) in New York namen
3.000 deelnemers verkleed
als zeemeermin, piraat,
walvis, etc deel. Wij willen in
2012 dit wereldrecord verbreken met 3.500
deelnemers.

Den Haag
- city of peace and justice
- 260.000 inwoners
- 1.300.000 toeristen jaarlijks
- 2.500.000 inwoners < 50 km
- 2 luchthavens < 50 km
- 5 km strand
New York 2011
- 400 groepen
- 3.000 deelnemers
- 25.000 toeschouwers

3e zEEMEERMINNENPARADE

niet mogelijk. Wij willen namelijk de beste
zijn in wat wij doen en onze Europese
leidende positie behouden en daarbij
hebben wij u hulp hard nodig.
Wat krijgt u
Als sponsor kunt u daarvan meeprofiteren.
Door de publiciteit wordt uw naam bij het
publiek (website, kranten en radio en tv),
deelnemers en ook toeschouwers bekend
en verbonden aan schoon zee water en
het begin van de zomer. Uw personeel,
klanten en leveranciers zullen dat zeker
waarderen.
Op de volgende pagina’s kunt u zien hoe,
waar en tegen welke kosten u dit kunt
bereiken. Heeft u na het lezen nog vragen?
Belt u mij dan gerust op 085 7855 403. Ik
sta u dan graag persoonlijk te woord.
Weeki Watchi,
Erik Van Loon
Stichting Aquarius - Voor Schoon Water

Mermaidparade New york

Zeemeerminnenparade
www.zeemeerminnenparade.nl

18:00-20:00

20:00-21:00

De Zeemeerminnenparade is een gekke,
blije, kleurrijke optocht van jong tot oud
verkleed als zeemeermin, walvis, dolfijn,
piraat, spongebob voor schoon zee
water.

De Zeemeerminnenrace is de zomerse
tegenhanger van de Nieuwjaarsduik ipv
ijskoud water duikt men nu in warm
water om de “Snelste Zeemeermin van
Europa” te worden.

De Zeemeerminnenparty is uitsluitend
voor volwassenen. Tijdens de Zeemeerminnenparty dansen deelnemers van
21:00 tot diep in de nacht voor het begin
van de zomer.

Route
De boulevard van cheveningen leent zich
bij uitstek voor de Zeemeerminnenparade.
Vanaf het Kurhaus paraderen de deelnemers 800 m. noordwaarts en gaan aan het
eind van de boulevard het strand op om
800 m. over het strand terug te paraderen.

worst vs ijsje
In plaats dat men op 1 januari met een
warme worst en een Unox muts in ijskoud
water duikt, rennen de deelnemers op 21
juni met een ijsje in de hand verkleed als
zeewezen en met hun staart tussen hun
benen 25m. over het strand, 10 m. door het
water alvorens ze in heerlijk warm water
duiken en weer terug rennen om de titel
“Snelste Zeemeermin van Europa”.

Strandtent
In strandtent Peukie’s in Scheveningen
wordt de zeemeerminnenparade jaarlijkse
afgesloten met de Zeemeerminnenparty.
Voor de Zeemeerminnenparade 2012 zijn wij
opzoek naar een aantal bekende DJ’s die de
zeemeerminnenparty onvergetelijk kunnen
afsluiten.

Reddingsbrigade
Vanwege verdrinkingsgevaar mogen
kinderen jonger dan 12 jaar alleen onder
begeleiding deelnemen aan de zeemeerminnenrace. De Haagse Reddingsbrigade
ziet met onze ordehandhavers toe op de
veiligheid van alle deelnemers en de EHBO
Den Haag geeft eerste hulp bij ongelukken.

Swim For Water
De opbrengst van de Zeemeerminnenparade
is voor Swim For Water. Swim For Water
(zie www.swimforwater.org) ondersteunt en
financiert schoon
water projecten in
binnen- en buitenland.

zeemeerminnenparade zeemeerminnenrace

21:00-02:00

zeemeerminnenparty

Schoon Zee Water
Op 21 juni, midzomernacht,
organiseren wij elk jaar in Den
Haag, de city of peace and
justice, de Zeemeerminnenparade, Zeemeerminnenrace
en de Zeemeerminnenparty
om aandacht te vragen voor
schoon zee water en het
begin van de zomer.
Grootste van Europa
De Zeemeerminnenparade in
Den Haag – Scheveningen is
na de Mermaidparade in New
York, de grootste Zeemeerminnenparade ter wereld en
daarmee de grootste van
Europa. De voorsprong van
de Zeemeerminnenparade
Den Haag willen wij de komende jaren behouden.
21 juni Midzomernacht
De midzomernacht is de
gebeurtenis waarbij de zon,
vanuit de aarde gezien, de
meest noordelijke of zuidelijke
positie bereikt.

de Mooiste Zeemeermin
Tijdens de Zeemeerminnen Conventie op
20 en 21 juni wordt traditiegetrouw altijd de
Zeemeermin van het jaar verkozen. Hij of
zij opent op 21 juni de ZeemeerminnenpaMidzomerfeest
rade en voert deze aan. Direct na de
In de komende jaren willen wij Zeemeerminnenparade wordt ook bekend
de Zeemeerminnenparade bij gemaakt welke groep in de prijzen is
voldoende deelnemers vergevallen.
plaatsen naar het weekend
dichts bij 21 juni ligt. Inwoners Deelnemen
uit Scandinavische landen
Deelnemers kunnen zich tot 24 uur van te
verlaten dan massaal de stad voren via onze website of facebook aannaar het platteland te gaan
melden als deelnemer.
om daar een nacht lang te
feesten: eten, dansen, drinJong tot oud
ken, kampvuurtjes en muziek- De zeemeerminnenparade is een familieoptredens.
feest voor jong tot oud.

Deelnemen
Iedereen ouder dan 18 jaar en verkleed kan
deelnemen aan de Zeemeerminnenparty.
Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de Zeemeer- De entree voor dit feest bedraagt € 12,50
per persoon dit is inclusief een zomers
minnenparade. De kosten zijn € 1,- per
deelnemers. Deelnemers aan de Zeemeer- welkomst drankje en bbq. Deelnemers aan
de Zeemeerminnenparade en/of -race
minnenparade en kinderen jonger dan 12
krijgen € 5,- korting.
jaar mogen gratis deelnemen.

Sponsoren
zonder u geen schoon water
zonder u geen creativiteit
zonder u geen parade
zonder u geen werk!

Debatten over schoon water

3 Int. zeemeerminnen
Conventie
e

Werkgelegenheid
Komend jaar willen wij meer
banen dan ooit creëren. Wij
zijn dan ook dringend op zoek
naar MBO / HBO stagiairs en/
of vrijwilligers.
Workshops
De conventie wordt elke dag
afgesloten met naai-, schilderen kookworkshops waarin
creatie centraal staat. Tijdens
de naaiworkshops kunnen
deelnemers nog een mooi
pak maken. Deze workshops
worden vooraf ook op basis,
voortgezet onderwijs en
bejaardetehuizen gegeven.
Creativiteit
Creativiteit is goed voor de
economie, het brengt nieuwe
ideeën, oplossingen, en
stimuleert ondernemerschap.
ANBI
Stichting Aquarius is aangemerkt als een ANBI instelling.
Hierdoor zijn giften van
bedrijven en particulieren
aftrekbaar van de belasting.

Adverteren

Sponsoren
Tarieven
Zeemeerminnenparade
Zeemeerminnenrace
Zeemeerminnenparty
Conventiie
Alles

Sub
Sponsor
€ 2.500
€ 500
€ 1.000
€ 2.500
€ 5.000

Sponsor
€ 10.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 10.000
€ 20.000

Hoofd
sponsor

€ 25.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 50.000

Hoofdsponsor

Tijdens de 3e Internationale Zeemeerminnen Conventie gaan wij met deelnemers in gesprek over schoon zee water.
Het programma is ambiteus maar daarom niet minder belangrijk.
Debatten
De debatten gaan over schoon water.
Kinderen in heel Nederland worden via de
Unie van Waterschappen opgeroepen om
mee te denken over een aantal oplossingen.
Op woensdag 20 juni is er voor deze
kinderen een afsluitend jeugddebat.
Programma
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-24:00

Wo. 20 juni

Ontvangst
Debat
Schone Schepen
Zeelunch
(Jeugd)Debat
Zoet naar zout
Workshops
Zeediner
Verkiezing
Zeemeerminnen
Filmfestival

Do. 21 juni
Strandjutten
Zeeontbijt
Debat
Laatste Haring
Zeelunch
Debat
Afval Water
Workshops
Zeemeerminnen
Parade
Race
Party

Als hoofdsponsor staat u naam en logo
altijd op de voorste rij:
- U naam en logo worden in alle berichten
genoemd en komen op een prominente
plaats op de website, vlaggen, thirts, etc
- U krijgt 1/1 pagina in het programmaboek
- U mag de naam en logo van de Parade in
allerlei publicaties gebruiken
- 250 VIP arrangementen.

Sponsor

Als sponsor is u naam en logo altijd goed
zichtbaar:
- U naam wordt in alle berichten genoemd
en komen op de website, achterzijde tshirt,
vlaggen, etc
- U krijgt 1/1 pagina in het programmaboek
- U mag de naam en logo van de Parade in
eigen publicaties beperkt gebruiken
- 100 VIP arrangementen.

subsponsor

Als subsponsor is u naam en logo altijd
zichtbaar:
- U naam wordt in alle berichten genoemd
en komen op de website, az. tshirt, etc
- U krijgt 1/2 pagina in het programmaboek
- U mag de naam en logo van de Parade
alleen in digitale publicaties gebruiken
- 25 VIP arrangementen

Club van 100

- U naam wordt in het programmaboek en
op de Club van 100 website geplaatst. Als
lid van de Club krijgt u altijd 10% korting op
al onze activiteiten. Daarnaast ontvangt u
maandelijks de uitgebreide nieuwsbrief.

1/8
1/8
1/4

1/2
1/1 PAGINA
€ 350

€ 250

1/8

€ 175 € 100

Web (bezoek 400 per dag)
G

Goud
Zilver
Brons
Roulerend
Tarieven
B R € 75 p/j
Z

R

Beachflags

Om de 25 m.
beachflags
met de naam
en logo van
de hoofdsponsor onder aan
de vlaggen.

Dranghek doeken

Hoofdsponsor
5 op 10 doeken
Sponsor
3 op 10 doeken
Subsponsor
2 op 10 doeken

Agenda
Stichting Aquarius vraagt het
hele jaar aandacht voor
schoon water

Voor schoon water

agenda

www.stichtingaquarius.nl/agenda

22/03 Wereld Water Dag
Op Wereld Water Dag maken wij elk jaar in Nederland een rivier schoon. In 2009 de Schie, in 2010 de
Rotte, in 2011 de Amstel en in 2012 de Oude IJssel.
www.stichtingaqaurius.nl/wereldwaterdag
20-21/06 Zeemeerminnenparade
In Den Haag, city of peace and justice organiseren
wij elk jaar op 21 juni (midzomernacht) de Zeemeerminnenparade, Zeemeerminnenrace en
Zeemeerminnenparty om aandacht te vragen voor
schoon water en het begin van de zomer.
www.zeemeerminnenparade.nl
28/07 King Of The Rivers - Rotterdam
Elke laatste zondag van juli komen deelnemers uit
binnen- en buitenland naar Rotterdam om op een
snel stromende rivier rond het Noordereiland te
zwemmen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks op
de avond voor de King Of The Rivers - Rotterdam
een uitgebreid nevenprogramma over schoon water.
www.kingoftherivers.com/rotterdam

Contact:
Erik van Loon
085 7855 403

29/08 King Of The Rivers - Amsterdam
Op de laatste zondag van augustus komen zwemmers uit heel Europa naar Amsterdam voor de
Olympische 10 km in hartje Amsterdam.
www.kingoftherivers.com/amsterdam

03/09 Royal amstel swim
www.zeemeerminnenparade.nl Op de eerste zondag van september sluiten wij het
info@zeemeerminnenparade.nl open water seizoen in Nederland feestelijk af met
de Royal Amstel Swim, het oudste open water
zwemevenement van Europa.
Facebook/Twitter
www.amstelswim.nl
We Support:
03/12 wereldGehandicaptendag
Wij vragen elk jaar samen met Stichting Gdag op
wereld gehandicapten dag aandacht voor mensen
met een beperking. Open water zwemmen maakt
daar jaarlijks een belangrijk onderdeel van uit.
www.wereldgehandicaptendag.nl

