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Titel	  
Bijvoorbeeld:	  
[naam	  zwembad]	  organiseert	  de	  Midzomernachtduik	  en	  steunt	  Spieren	  voor	  Spieren	  of	  	  
Doe	  ook	  mee	  met	  de	  Midzomernachtduik	  en	  steun	  Spieren	  voor	  Spieren	  of	  
Kom	  ook	  naar	  de	  Midzomernachtduik	  en	  steun	  Spieren	  voor	  Spieren	  
	  
[Plaats,	  datum]	  -‐	  	  Op	  20	  juni	  vindt	  voor	  de	  derde	  keer	  de	  Midzomernachtduik	  plaats.	  Dit	  jaar	  wordt	  
het	  evenement	  voor	  het	  eerst	  samen	  georganiseerd	  met	  Spieren	  voor	  Spieren.	  Zo	  wordt	  met	  de	  
Midzomernachtduik	  niet	  alleen	  de	  zomer	  ingeluid,	  maar	  kunnen	  zwembaden	  ook	  geld	  inzamelen	  
voor	  kinderen	  met	  een	  spierziekte.	  Heel	  toepasselijk	  zal	  Olympiër	  Nick	  Driebergen	  optreden	  als	  
ambassadeur	  van	  de	  Midzomernachtduik.	  	  
	  
De	  Midzomernachtduik	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  magazine	  ZwembadBranche	  en	  verwijst	  naar	  het	  
midzomernachtfeest,	  een	  bekend	  verschijnsel	  in	  met	  name	  de	  Scandinavische	  landen.	  Door	  op	  één	  
moment	  alle	  krachten	  te	  bundelen,	  kan	  het	  zwemmen	  in	  één	  keer	  op	  een	  positieve	  manier	  extra	  
onder	  de	  aandacht	  worden	  gebracht.	  Vorig	  jaar	  deden	  meer	  dan	  100	  zwembaden	  aan	  dit	  evenement	  
mee,	  naar	  verwachting	  zal	  dit	  cijfer	  dit	  jaar	  worden	  overtroffen.	  Zoals	  gebruikelijk	  stelt	  elke	  zwembad	  
z’n	  eigen	  programma	  samen	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  leuk,	  gezond	  en	  vooral	  gezellig	  het	  is	  om	  te	  
zwemmen.	  Daarnaast	  organiseert	  elk	  zwembad	  dit	  jaar	  een	  fondsenwervende	  activiteit	  om	  geld	  in	  te	  
zamelen	  voor	  Spieren	  voor	  Spieren.	  	  
	  
Ook	  [naam	  zwembad]	  doet	  op	  20	  juni	  2014	  mee	  aan	  de	  Midzomernachtduik	  [eventueel	  met	  
omschrijving	  activiteit(en)	  en	  fondsenwervende	  activiteiten].	  
	  
	  
Wilt	  u	  ook	  zwemmend	  de	  zomer	  inluiden?	  Kom	  dan	  20	  juni	  naar	  [naam	  zwembad]	  om	  [tijd]	  en	  [doe	  
mee	  met/kom	  kijken	  naar]	  [eventueel	  omschrijving	  activiteit(en].	  
	  
Doe	  mee!/Kom	  ook!	  	  
[Alinea	  met	  een	  uitgebreide	  omschrijving	  van	  de	  activiteit(en):	  datum,	  tijdstip,	  locatie,	  programma	  
etc.]	  	  
	  
[doelgroep,	  bv	  iedereen,	  kinderen	  van	  6	  tot	  12,	  senioren]	  kan/kunnen	  meedoen	  aan	  [omschrijving	  
activiteit(en)]! 
Wilt	  u	  meer	  informatie?	  [website	  of	  telefoonnummer	  en	  contactpersoon]	  
	  
	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie	  (niet	  ter	  publicatie)	  
De	  Midzomernachtduik	  is	  een	  landelijk	  evenement	  geïnitieerd	  door	  ZwembadBranche,	  bedoeld	  om	  
de	  zwembaden	  in	  Nederland	  extra	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen.	  Iedere	  accommodatie	  is	  vrij	  in	  het	  
samenstellen	  van	  het	  programma.	  Daarnaast	  vindt	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  een	  samenwerking	  plaats	  
met	  Spieren	  voor	  Spieren	  waarmee	  zwembaden	  nu	  ook	  geld	  kunnen	  inzamelen	  voor	  het	  goede	  doel.	  
Alle	  deelnemende	  zwembaden	  ontvangen	  van	  Spieren	  voor	  Spieren	  suggesties	  voor	  
fondsenwervende	  activiteiten	  rondom	  de	  Midzomernachtduik.	  Een	  vast	  programma	  onderdeel	  zal	  
sponsorzwemmen	  voor	  kinderen	  zijn.	  De	  landelijke	  opbrengst	  van	  de	  Midzomernachtduik	  2014	  
wordt	  direct	  ingezet	  voor	  de	  realisatie	  van	  nieuwe	  onderzoeken	  naar	  spierziekten	  bij	  kinderen.	  Kijk	  
voor	  meer	  informatie	  op	  www.zwembadbranche.nl.	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  [naam	  contactpersoon],	  telefoon:	  [nummer]	  ,	  	  
e-‐mail:	  [adres]	  


