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SPIL VAN DE 
ROTTERDAMSE  

HAVEN deel II

De Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging (RWW) 
bestaat volgend jaar 90 jaar. Tijd voor een feestje!  
Na het succes van onze jubileumuitgave in 2010 is 
gebleken dat er nog zoveel verhalen niet verteld zijn.  
Samen met u willen we graag deel II van ‘Spil van de 
Rotterdamse haven’ maken. 



Deel 2 van ‘Spil van de Rotterdamse haven’ belooft net als deel I 
een boek te worden met grote foto’s, bijzonder archiefmateriaal, 
korte en iets langere verhalen, een stukje geschiedenis, 
feitelijkheden maar doorspekt met anekdotes en waterklerken 
van verschillende generaties aan het woord. Kortom een unieke 
bundeling van 90 jaar Rotterdamsche Waterklerken Vereeniging. 
Als sponsor kunt u en uw bedrijf op verschillende manieren  
deel uitmaken van dit boek. 

Projectcoördinator:
Ik ben DE SJAAK
t.a.v. Sjaak Smeins
jubileumboek@waterklerken.com
06 53798282

01 02 03

Voor meer informatie kunt u ook (buiten kantooruren) contact opnemen met: 
Ruud Meuldijk (Voorzitter), 06 52644627
Bertus de Groot (Vice Voorziter/Public Relations) 06 53978110
Jose Manso (Secretaris) 06 23049530
Peter Bartelse (Penningmeester) 06 51172045
Rinus van Halteren (ass. Penningmeester) 06 23831218
Peter Groenendijk (Commissaris) 06 53296258
Mark Broos (ass. Commissaris) 06 15573004

UW LOGO

Luxe hardcover. 
Visualisatie boek dient 
alleen als schets.

Boordevol beeld en 
spannende verhalen

SPONSORPAKKET 
‘KAPITEINSKAMER’

—  Uw bedrijf maakt deel uit van 
de inhoud. Uw verhaal wordt 
opgenomen in het boek. Geen 
advertorial met een vast aantal 
pagina’s maar u wordt onderdeel 
van het boek. Dit kan door middel 
van een persoonlijk verhaal, 
anekdote of een stukje historie van 
het bedrijf met foto’s. U bepaalt 
samen met de redacteur hoe uw 
‘verhaal’ het beste in beeld kan 
worden gebracht.

—  Logo + vermelding op 
sponsorpagina achterin het boek

— 20 boeken 
—  Omslag mét eigen naam en logo 

(rug en voorzijde)
—   Uitnodiging voor 4 personen bij 

jubileumavond

Sponsorbijdrage : € 4.950,-

SPONSORPAKKET 
‘KONVOOILOPER’

—  U draagt een (relevante) foto uit uw 
eigen archief aan die opgenomen 
wordt in het boek en voorzien van 
een fotobijschrift

—  Logo + vermelding op 
sponsorpagina achterin het boek

—  20 boeken 
—  Omslag mét eigen naam en logo 

(rug en voorzijde)
—  Uitnodiging voor 2 personen bij 

jubileumavond 

Sponsorbijdrage : € 2.450,-

SPONSORPAKKET  
‘CARGADOOR’

—  Logo + vermelding op 
sponsorpagina achterin het boek

— 10 boeken en de standaard omslag

Sponsoringbedrag: € 950,-

Bij het sponsorpakket 

‘Kapiteinskamer’ en 

‘Konvooiloper’ krijgt u 

een gepersonaliseerde 

omslag. Ideaal als 

relatiegeschenk! 




