Jubilæumsreception i Lille Friheden

HVIDOVRE SVØMMEKLUB
50 ÅRS JUBILÆUM
1969-2019
Lille Friheden 2, 2650 Hvidovre
FREDAG 22.03.2019 16.00 - 20.00

Tidligere og nuværende medlemmer og
ansatte, ”Venner”, sponsorer, frivillige og
samarbejdspartnere samt
bestyrelsesmedlemmer gennem årene
indbydes til et beskedent traktement.
Gaver i anledning af jubilæet modtages
med glæde.
Vi ønsker bidrag til vandlegetøj og udstyr
til vore svømmere gerne indsat på
bankkonto reg.1551 0003158098
eller Mobilepay 41470
Tekst: Jubilæum
Bestyrelsen
Hvidovre Svømmeklub

Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre, Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk

HVORDAN?
Jubilæumsfest for klubben d fredag d. 22. marts 2019
• Målgruppen: Tidligere og nuværende personale, tidligere og nuværende K-svømmere, bestyrelse samt forældre
• Hvem ellers: Invitation til samarbejdspartnere Svømmeforbundet, Hvidovre Kommunen, Hvidovre Avis, tidligere medlemmer min. 8
æresmedlemmer.
• Estimat : Forventet antal deltagere til receptionen 200-250 personer.
• Festudvalg. 3 bestyrelsesrepræsentanter, Festudvalg fra K-afdelingen & svømmekoordinator Stefanie Veber.
• Koncept: Reception for at markere jubilæet, simpelt koncept og lavt budget. Svømmeskolen markerer jubilæet v. det ½ årlige Delfin Cup d.
23.marts og i ugens løb vil K-afdelingen markere jubilæet med fællestræning/holdkap m.m. Der indkøbes flødeboller til hvert hold, som udledes
til træning i ugens løb.
• Fortælling/vinkling i pressen: Hvidovre Svømmeklub har de sidste 50 år lært Hvidovres borgere at svømme - barn som voksen. 50 års jubilæet
fejres ved en reception, hvor du kan komme og møde nye som gamle medlemmer.
• PR-Kommunikation:
• Annonce i Hvidovre Lokalavis
• Historier igennem de sidste 5 årtier om klubbens historie til Hvidovre
• Små videoindslag fra nuværende både børn og voksne, hvor de ønsker klubben tillykke og fortæller hvad de godt kan lide ved at svømme.
• Plakater/nyhedsbrev – tale klubbens svømmehistorie
• 50 års jubilæum badehætte
• Konkurrence – slogan
• Banner/Roll-ups til brug på stævner
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BUDGET HVIDOVRE SVØMMEKLUBS 50-ÅRS JUBILÆUM
Reception i Lille Friheden til 200 personer pr. snude 125.kuvertpris
25.000
Promovering af Hvidovre Svømmeklub ifm. jubilæum: Kort film med børn fra klubben der
fortæller om hvorfor det er vigtigt at kunne svømme og hvad de godt kan lide ved at gå til
svømning, annonce i Hvidovre Avis, to bannere samt roll-up til stævnebrug og senere stævner

o

25.000

Merchandise til uddeling i Konkurrence-afdelingen: 150 badehætter til stk.pris 25 kr. excl.
moms samt opsætning af film til print

5.000

Flødeboller stk. pris 3 kr. 1800 stk

5.400

Uforudsete udgifter

4.000

Udgift til personale ifm. jubilæum

o

15.000

I alt

79.400

Hvidovre Svømmeklub hensætter i budget for 2019:
50.000
I Ansøgning til Hvidovre Kommune til at medfinanciere udgifter til promovering og merchandise

29.400

OPGAVER & ANSVAR
o Udsende indbydelsen – Susanne/Stefanie. Pernille udprinter invitationer til julefest d.
18.dec.
o Koordination med mad: Signe/Susanne
o Produktion af badehætte – Jan/Mads/Matthias
o PR og promovering af arrangementet:
o

Pressekontakt m.m.

o Invitation på TV-skærm i hallen: Susanne
o Markering af jubilæum i K-afdeling uge 12: Trænerne
o Markering af jubilæum i Svømmeskolen: Stefanie

