Ondernemers die
bijdragen tonen hun
betrokkenheid bij
het verenigingsleven
in de wijk.

Bedrijven uit de buurt betrekken
WVIJ wil ondernemingen op IJburg betrekken bij
H2IJ. Op dit moment zijn er vooral nog middelen en
spullen nodig voor de inrichting. Hiervoor kunnen
leden en nietleden een ‘balkje’ kopen. Alle balkjes
worden bijeen gebracht en de medestichters van het
gebouw zullen met een naamsvermelding worden
geëerd. Aanschaf kan via www.wvijburg.nl/shop.
IJburgse ondernemers kunnen H2IJ op een
aparte manier sponsoren en krijgen daarvoor een
vermelding op een plattegrond van de wijk die we
in het gebouw ophangen. Veel passanten – water
sporters van elders die op vakantie met hun boot
enkele dagen in de haven doorbrengen – zien op die
plattegrond waar uw bedrijf is te vinden. Alle soorten
winkels en voorzieningen zijn interessant voor het
vakantiepubliek.
Tegen een mooi sponsoring bedrag kunnen onder
nemers bovendien gebruik maken van het gebouw
met vergaderruimte en bar voor besprekingen met
klanten of vergaderingen.

Ontmoetingsplaats
voor IJburgse
watersporters

Op een van de mooiste locaties van IJburg,
aan de jachthaven direct gelegen aan
het Markermeer komt een nieuw, uniek
gebouw: H2IJ, het nieuwe clubhuis van
Kosten
De kosten voor bedrijfsvermelding in het clubhuis
zijn in principe eenmalig totdat de borden vervangen
worden. De prijs voor naamsvermelding op het
sponsorbord is € 300, voor € 500 extra komen logo
en bedrijfsnaam ook op een plattegrond van IJburg
te staan.
Voor gebruik van het clubhuis kunnen
sponsorafspraken op maat worden gemaakt.
Voor inlichtingen:
Han van Dien 06 2452890
Max Bolweg 06 20362135
Hans Wouters 06 51137577
of email: sponsor@wvijburg.nl

de Watersportvereniging IJburg (WVIJ).
Het moderne, transparante gebouw krijgt de
stoere uitstraling van een scheepsbouwloods met
enorme schuifdeuren aan beide korte zijdes van
het gebouw. Verschillende ruimtes, met overal een
schitterend uitzicht op de haven en het Markermeer,
bieden tal van mogelijkheden voor activiteiten op
allerlei terreinen. Dit maakt het gebouw uitermate
geschikt voor het geven van lezingen, cursussen en
bijeenkomsten met grotere groepen.
Behalve voor de leden, de zeilers en motorboot
vaarders van WVIJ is er een onderkomen voor
Zeilschool IJburg en kunnen ook surfers, suppers en
kanoërs hier terecht

H2IJ positief voor ondernemers op IJburg
Goed beschutte ligplaatsen bieden de bezoekers
een ideale stop tijdens een vaarvakantie. Naast de
uitstekende en gezellige horecavoorzieningen met
levendige terrassen aan het water, is er de tram die
ze in een kwartier naar het centraal station in het
hart van Amsterdam brengt. De haven met clubhuis
en de ondernemingen in de buurt versterken elkaar.
De ondernemingen maken de haven aantrekkelijker
voor passanten, die weer meer omzet betekenen
voor bedrijven.
Jaarlijkse evenementen
Ieder jaar komt er veel publiek van IJburg en van
buitenaf naar het Open Haven Festival, de Marker
waddenrally, IJburg Sail, zeillessen voor de jeugd,
(IJburgse basisscholen passen zeillessen van de WVIJ
in het lesprogramma), lezingen, vaartochten en het
Rondje IJburg. Met verschillende ondernemers kan
gekeken worden, welk evenement of activiteit het
meest past bij hun bedrijf om elkaar zo te versterken
en hoe het clubhuis H2IJ daar een rol in kan spelen.

Het aantal
watersporters dat
Watersportvereniging IJburg
In 2004 werd de Watersportvereniging IJburg
opgericht om het ‘nautische karakter van IJburg
te versterken en de belangen van watersporters
te behartigen’. De haven is het kloppend hart van
talloze activiteiten. Dankzij H2IJ ontstaan meer
mogelijkheden voor nautische activiteiten.
H2IJ voor de watersport en voor IJburg
De bouw van het clubhuis zal de ontwikkeling
van de vereniging verder opstuwen, maar ook ten
goede komen aan andere IJburgse verenigingen
en watersporters vanuit heel Nederland die het
Markermeer passeren.
WVIJ maakt onderdeel uit van het sociale leven van
IJburg, Zeeburg en Amsterdam. Intensieve contacten
met buurtgebonden en stedelijke media, met andere
verenigingen zoals bijvoorbeeld kanovaarders,
SUPpers en surfers dragen bij aan de doelstelling
om de watersport in en rondom Amsterdam te
bevorderen. De WVIJburg en de haven vormen nu
een watersportcentrum van belang aan de oostkant
van Amsterdam.

onze haven
bezoekt neemt
jaarlijks fors toe.

