Sponsoring

Sponsoring
Tennisvereniging

woubrugge

We denken graag met u mee
Wilt u ook onder de aandacht komen van honderden sportieve
leden, hun partners en supporters? In ruil voor uw financiële
bijdrage bouwen we samen aan uw naamsbekendheid en onze
vereniging. We kijken uit naar uw reactie.

Sponsorcommissie
Heidi Berkhout

heidi_berkhout@hotmail.com

Gert Buis

g.buis@ziggo.nl

Ton van der Poel

tonvdpoel@gmail.com

Vingerhoedtstraat 2,
2481 XD Woubrugge
0172 51 89 46
info@tvwoubrugge.nl
www.tvwoubrugge.nl

We gooien graag
een balletje op over...
Ontwerp Clownfish.nl

Sponsorpakketten

Onze vereniging
Onze geschiedenis van Tennisvereniging
Woubrugge vindt haar oorsprong in de Afdeling
Tennis van de Woubrugse Sportvereniging S’70.
Op 21 juni 1973 werd het eerste bestuur van deze
afdeling gekozen. Die datum beschouwen we als
de oprichtingsdatum. Daarom vierden we in 2013
het 40-jarig bestaan met een gezellig weekend vol
activiteiten. In 1975 kreeg de Afdeling Tennis vaste
vorm en op 30 april 1976 werd het sportpark met
een houten clubhuis en vier banen geopend.

Welkom bij
Tennisvereniging
Woubrugge

verloop van jaren werd het aantal banen te klein,
werd het clubhuis te oud en bleek de afdeling
tennis niet meer te passen in de toenmalige
organisatiestructuur. De opening van het nieuwe
(huidige) clubhuis vond plaats op 2 mei 1987. Sinds
22 november 1988 bestaat de tennisvereniging als
zelfstandige vereniging. Anno 2015 bedraagt ons

Tennisvereniging Woubrugge beschikt over een
groot aantal actieve vrijwilligers. Zij maken de
vele activiteiten voor jong en oud mogelijk.
Naast hun inzet kunnen we ook de financiële
steun van sponsors gebruiken om activiteiten te
realiseren. Er zijn diverse sponsormogelijkheden,
in deze folder staan ze op een rij.

huidige aantal leden bijna 500. Bijna 60% daarvan
is afkomstig uit Woubrugge. Wat onze leden bindt is

introducé pasje voor gratis 5x tennissen.

Goud

wiptoestel voor de allerkleinsten.
De keuken en bar zijn in 2007 gerenoveerd en
voldoen aan de huidige wet - en regelgeving. De
bardienst is in eigen beheer, ook het onderhoud
van banen en groenvoorziening wordt door de
leden uitgevoerd.
Het park is het gehele jaar open van zonsopgang tot
23.00 uur afhankelijk van de weersomstandigheden.
‘s Avonds kan met verlichting worden gespeeld.

Wees welkom en proef de sfeer aan de
Vingerhoedtstraat 2 in Woubrugge.

Pakket

Brons

Online vermelding van naam en logo

naam en logo op de website. Vrienden
van… bord bij de ingang van het clubhuis.
Tennis- of introducépasje voor gratis
5x tennissen.

Ook is het mogelijk om afzonderlijke onderdelen
te sponsoren. Zie de kosten voor een bepaald
onderdeel per jaar. Andere opties zijn uiteraard
bespreekbaar.

op de website. Vrienden van... op een

Logo op website

overzichtbord van onze sponsoren. Tennis-

Online vermelding op website tvwoubrugge.nl

of introducé pasje voor gratis

sponsoring per jaar: €125

5x tennissen.

Pakketprijs

€ 175

per jaar

per jaar

met opdruk in wit. Online vermelding van

Afzonderlijke
sponsormogelijkheden

tafel, een kleine glijbaan, een schommel en een

€ 300

naam en logo. Materiaal zwart winddoek

oktober 2011 zijn drie banen voorzien van een

een oefenkooi, op het grasveld staat een tafeltennis

Pakketprijs

Tennis winddoek 2 x 6 meter voorzien van

banen hebben een ondergrond van gravel en sinds

getennist kan worden. Daarnaast is er op het park

60 cm x 250 cm liggend. Bord wit MDF

de ingang van het clubhuis. Tennis- of

per jaar

Smash Court ondergrond, waarop het hele jaar

Reclamebord naast de baan, formaat

op de website. Vrienden van… bord bij

€ 360

Inmiddels telt ons tennispark zeven banen. Vier

Zilver

Online vermelding van naam en logo

Pakketprijs

sportiviteit en gezelligheid.

Pakket

voorzien van naam en logo in kleur.

Pakket

Het eerste actieve jaar steeg het aantal leden al
snel tot meer dan 300. En nam gestaag toe en na

De sponsorpakketten hebben een contract van 4 jaar en
het materiaal is inbegrepen bij de sponsorpakketten.
De materiaalkosten worden apart in rekening gebracht en
in het eerste sponsorjaar verrekend met de pakketprijs.
Betalingen voor het begin van elk tennisseizoen.

Vriend-van bord
Vrienden van… met de gezamenlijke sponsoren
buiten bij de ingang van het clubhuis

sponsoring per jaar: €75

Reclamebord naast de baan
Bord wit MDF voorzien van naam en logo in kleur
formaat 60 cm x 250 cm liggend

eenmalige materiaalkosten: €258 (excl. BTW)
sponsoring per jaar: €200 (excl. materiaal kosten)

Tennis winddoek
Formaat 2 x 6 meter

eenmalige materiaalkosten: €360 (excl. BTW)
sponsoring per jaar: €250 (excl. materiaal kosten)
Formaat 2 x 9 meter

eenmalige materiaalkosten: €450 (excl. BTW)
sponsoring per jaar: €300 (excl. materiaal kosten)
Formaat 2 x 12 meter

eenmalige materiaalkosten: €540 (excl. BTW)
sponsoring per jaar: €350 (excl. materiaal kosten)
Mocht u naast deze mogelijkheden andere ideeën
hebben, laat het ons weten.

