
 

 

ADRES 
Schapendijk 35 
7574 PG Oldenzaal 
T 0541 518 821 
E info@tvzuidberghuizen.nl 
I www.tvzuidberghuizen.nl 

BANKGEGEVENS 
Rabobank 16.91.29.578 
IBAN NL09 RABO 0169 1295 78 

 

 

 

 

 

Tennisvereniging Zuid-Berghuizen 

  

Sponsorpakketten 2017 

  

Sponsormogelijkheden bij TZB 

  

Hieronder staat een overzicht van de sponsormogelijkheden die Tennisvereniging Zuid-Berghuizen te bieden 

heeft. Naast onderstaande opsomming zijn ook andere vormen, door u gewenste vormen, van sponsoring met 

de sponsorcommissie te bespreken. 

Uiteraard zijn ook combinaties van de verschillende sponsormogelijkheden mogelijk. 

Opties: 

 4 verschillende sponsorpakketen binnen Tennisvereniging Zuid-berghuizen 
 Sponsoring toernooien middels bedrijfsnaam toevoeging 
 Sponsoring attributen op de banen en in kantine 

 

Extra’s 

 Iedere bedrijven sponsor wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse sponsoren toernooi 
 2 gratis lesuren per jaar voor uw personeelsleden met max 4 personen  
 1 ochtend en middag per jaar 2 banen voor uw bedrijf beschikbaar 
 50% korting op 1e jaar nieuw lidmaatschap voor uw personeelsleden 

 

 

 

 

Betreft: Sponsorpakketten TZB 

Van: TZB Sponsorcommissie 

 

 



 

 

3.1   Ace sponsorpakket 

  

Deze baansponsoren worden geworven tegen een vergoeding van € 450, -- per jaar. Dit zijn bedrijven met 

mogelijkheid tot profilering op de banen. De overeenkomst wordt voor minimaal vijf jaar aangegaan. Dit pakket 

biedt de volgende faciliteiten: 

 

· De mogelijkheid tot het plaatsen van één winddoek. 
· Baansponsor naamvermelding op het reserveringbord op de Tennisvereniging Zuid-

Berghuizen   
· Naamsvermeldingsbord met logo op het bord zakelijke vrienden van TZB 
· Hoofdsponsor vermelding op website 
· Bedrijfspromotie op sponsors tv scherm kantine  

  

3.2   Topspin sponsorpakket 

  

Deze sponsors worden geworven tegen een vergoeding van € 350,-- per jaar. Dit zijn bedrijven met 

mogelijkheid tot profilering op banen. De overeenkomst wordt voor minimaal vijf jaar aangegaan. Dit pakket 

biedt de volgende faciliteiten: 

 

· De mogelijkheid tot het plaatsen van één winddoek 
· Naamsvermeldingsbord met logo op het bord zakelijke vrienden van TZB 
· Bedrijfspromotie op sponsors tv scherm kantine 
· Sponsor vermelding op website 

3.3   Slice sponsorpakket  

  

Deze sponsors worden geworven tegen een vergoeding van € 150,-- per jaar. Dit zijn bedrijven met 

mogelijkheid tot profilering bij de voorzieningen. De overeenkomst is een stilzwijgende verlenging. Dit pakket 

biedt de volgende faciliteiten: 

                   .   Naamsvermeldingsbord met logo op het bord zakelijke vrienden van TZB 

                   .   Sponsorbordnaam op spelersbank 

                   .   Bedrijfspromotie op sponsors tv scherm kantine 

                   .   Logo sponsor vermelding op website 

 



 

 

3.5   Sponsoring toernooien 

  

De hoofdsponsor open toernooi wordt geworven tegen een vergoeding van  € 500, -- per jaar. Dit is één bedrijf. 

De overeenkomst wordt voor minimaal drie jaar aangegaan. Het hoofdsponsorcontract open toernooi omvat 

de verder genoemde faciliteiten 

De sponsor wintercompetitie toernooi. Dit is één bedrijf. De overeenkomst wordt voor minimaal drie 

jaar aangegaan. Het sponsorcontract wintercompetitie toernooi omvat de volgende faciliteiten 

Het toernooi wordt vernoemd naar uw bedrijf.  

Voorbeeld; “ Het uw bedrijfsnaam Bloemen Toernooi,    De uw bedrijfsnaam wintercompetitie. 

Uw bedrijfsnaam (logo) komt als sponsor op alle toernooiposters die op de verschillende tennisparken in de 

omgeving zullen worden verspreid. 

Uw bedrijfsnaam (logo) komt als sponsor van het  Toernooi op de website vanTennisvereniging Zuid-

Berghuizen  te staan met een link naar uw eigen website. 

Uw bedrijfsnaam wordt vermeld als sponsor tijdens de prijsuitreiking. 

 

3.6  Baanattributen sponsor 

  

De baanattributen sponsor wordt geworven tegen een vergoeding van € 50, -- per jaar. De overeenkomst 

wordt stilzwijgend verlengd. 

Dit pakket biedt de volgende faciliteiten: 

· Naamsvermeldingsbord met logo op het bord zakelijke vrienden van TZB 
· Uw bedrijfsnaam op het attribuut 

· Bedrijfspromotie op sponsors tv scherm kantine 

· Uw bedrijfsnaam komt als sponsor op een der attributen 
 


