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BROCHURE
T.C. de Vijfhuizen 



Tennisclub De Vijfhuizen is een gezellige en sportieve tennisvereniging

met ruim 800 leden in Etten-Leur. Er zijn zeven smashcourt

buitenbanen, waar overdag en ’s avonds op gespeeld kan worden. Het

gehele jaar worden er activiteiten op ons park georganiseerd voor jong

en oud. Daarnaast zijn er jaarlijkse toernooien en worden er

competities gespeeld in het voor- en najaar.

OVER DE VERENIGING
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Als vereniging zijn de inkomsten van onze

sponsoren van groot belang. Met het extra

gecreëerde kapitaal kunnen investeringen

worden gedaan en kan het voortbestaan

van de vereniging gegarandeerd worden.

Bovendien zijn de kosten zijn voor u fiscaal

aftrekbaar.

De sponsoring moet verenigbaar zijn met

onze tennisvereniging. Sponsoring mag de

objectiviteit, geloofwaardigheid, onaf-

hankelijkheid en betrouwbaarheid van de

vereniging niet in gevaar brengen.

Naast onze zeven smash court banen

beschikt de accomodatie over een gezellig

clubgebouw met kleedruimtes en douches.

De gehele accomodatie is in eigen beheer.

DOELSTELLING 
& ACCOMODATIE
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MOGELIJKHEDEN
TOT SPONSORING
Er zijn verschillende manieren om onze vereniging te sponsoren en uw

bedrijfsnaam aan de vereniging te koppelen. Wanneer u sponsor wordt van

onze vereniging, krijgt u altijd een vermelding op onze website met doorlink

naar uw eigen site. De looptijd van een sponsorcontract is 3 jaar.

Baansponsor - €1000,- per jaar

Baansponsoren zijn te herkennen aan het grote

windscherm van 12x2 meter op één van onze zeven

banen. Deze sponsors komen naast de website ook

op het afhangbord en in het paviljoen terug.
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Kloksponsor - €650,- per jaar

De kloksponsor is te herkennen aan het bord onder de

klok. Onze klok is op het gehele park te zien en staat

tussen baan vijf en zeven. Het bord is circa 68x50 cm

groot en dubbelzijdig aangebracht.

Bannersponsor - €525,- per jaar

Bannersponsoren zijn te herkennen aan de

dubbelzijdig bedrukte banners van circa 280x75 cm.

Het grootste gedeelte van de banners zijn ook vanaf

de Vijfhuizenweg te zien. 



MOGELIJKHEDEN
TOT SPONSORING

Kloksponsor staander - €135,- per jaar

Op onze klok zijn acht kleine bordjes van 16x10 cm

bevestigd aan alle vier de kanten. De klok is vanaf het

gehele park te zien en staat tussen baan vijf en

zeven.

Bordsponsor - €350,- per jaar

Bordsponsoren zijn te herkennen aan de borden die

aan het hekwerk van de tennisbanen hangen. Deze

borden zijn 80x300 cm. Dit bord wordt voorzien van

uw huisstijl en logo('s).
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Wanneer u sponsor wordt van onze vereniging, krijgt u altijd een vermelding

op onze website met doorlink naar uw eigen site. De looptijd van een

sponsorcontract is 3 jaar.

Telraamsponsor - €150,- per jaar

Op elke baan staat een telraam om de puntentelling

bij te houden. Als telraamsponsor is zo'n telraam

bestickerd aan beide kanten. Deze sticker wordt op

maat gemaakt en voorzien van uw logo. 



Naast al onze sponsorvormen heeft onze vereniging de Club van 100 in 2009

opgericht. Iedereen kan lid worden van de Club van 100 en betaalt elk jaar

€100,-. Het ook mogelijk om met een groep mee te doen aan de Club van 100.

Zo zijn er competitieteams van onze vereniging die elk jaar €100 sponsoren.

Alle leden van de Club van 100 staan met hun naam of bedrijfslogo op

bordjes in het clubhuis weergeven.

Het gesponsorde geld dat uit de Club van 100 gehaald wordt, wordt gebruikt

voor doelstellingen die door de leden van de Club van 100 zelf bepaald

worden. De Club van 100 wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de

sponsorcommissie. Afgelopen jaren hebben we vanuit de Club van 100

bijvoorbeeld de speeltuin, trainingspellen, terras-sets en truien voor de

jeugdleden kunnen realiseren. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de Club van 100? Benader ons

dan gerust via sponsor-commissie@devijfhuizen.nl of neem contact op met

Marion Vaes via 06–15316598. 

CLUB VAN 100



Als toernooi sponsor wordt uw bedrijfsnaam gekoppeld aan alle uitingen bij

een toernooi. Denk hierbij aan de uitingen op sociale media, flyers,

inschrijfformulieren en bijvoorbeeld toernooiklappers. Daarnaast zijn er tijdens

het toernooi verschillende promotiemogelijkheden op het tennispark en in het

clubhuis. 

Ieder jaar worden het Bruba-Open toernooi en Evenwicht 45Plus toernooi

georganiseerd. Deze toernooien zijn ieder jaar weer drukbezocht. Ook is er

de mogelijkheid om onze eigen clubkampioenschappen te sponsoren. Voor

meer informatie kan u terecht bij de sponsorcommissie. Zij vertellen graag

meer over de mogelijkheden en de werkwijze. 

Neem contact op via sponsor-commissie@devijfhuizen.nl 

UW EIGEN TOERNOOI?



NEEM CONTACT OP
Nadat u een keuze heeft gemaakt voor sponsorvorm, stellen wij samen met u

een overeenkomst op. De looptijd van iedere overeenkomst is in principe drie

jaar. De benoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief de kosten voor het

ontwerpen en vervaardigen van de door u gekozen sponsorvorm. 

De aangegeven bedragen gelden steeds per kalenderjaar. In januari van

ieder jaar ontvangt u een factuur voor het in uw overeenkomst vastgelegde

bedrag.

Mocht u gedurende het jaar besluiten om onze vereniging via een

sponsorschap te ondersteunen, dan wordt de contractduur uitgebreid naar

het moment dat u een overeenkomst met ons ondertekend. 

Alle sponsorvormen (borden, doeken, stickers & banners) blijven eigendom

van de vereniging. Uiteraard staan we ook open voor ideeën  voor andere 

vormen van sponsoring.

CONTACT
Voor vragen over sponsoring kunt u contact opnemen met de

sponsorcommissie via sponsor-commissie@devijfhuizen.nl


