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Onze tennisvereniging is met bijna 800 leden een van de grootste sportverenigingen in
Son en Breugel. Wij zijn een bruisende vereniging met een actief bestuur, tal van
commissies, twee vaste trainers, circa 150 jeugdleden en vele goed bezochte activiteiten.
Het jaarlijks terugkerende Parktoernooi waaraan de drie tennisverenigingen uit Son en
Breugel deelnemen, is een druk bezocht dorpsevenement. Jong en oud, deelnemers en
toeschouwers treffen elkaar tijdens dit sportieve tennishoogtepunt van het dorp.
De afgelopen jaren is veel energie en geld gestoken in de (her)inrichting
inrichting van het
tenniscomplex (waaronder de aanleg
a
van nieuwe banen, een tennismuur en een miniveld)
en eind 2014 heeft een restyling van het clubhuis plaatsgevonden.
plaatsgevonden Ook voor de komende
jaren staan diverse werkzaamheden op stapel om onze accommodatie in een topconditie te
houden.
Daarnaast zijn we als
ls vereniging druk bezig met het kweken en behouden van tennistalent.
Enkele getalenteerde jeugd-//seniorleden gaan ook het komende jaar de krachten weer
bundelen om op een nog hoger niveau te spelen.
Om bovenstaande mogelijk te maken zijn sponsorinkomsten voor
oor onze vereniging steeds
belangrijker. Binnen onze vereniging is een sponsorcommissie actief die verantwoordelijk is
voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met hen.
Sportsponsoring is een geweldige manier om marketing te bedrijven,
bedrijven, zeker binnen onze
grote en actieve tennisvereniging.
De term sponsoring lijkt te impliceren alsof een sponsor geld weggeeft. Wij willen er echter
met maatwerk juist voor zorgen dat er voor beide partijen winst te behalen is.
Het sponsorgeld wordt zoveel als mogelijk gelabeld zodat het voor de sponsoren zichtbaar is
waar het beschikbaar gestelde geld aan besteed wordt.
Is uw interesse gewekt, dan kunt u mailen naar: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl
Uiteraard kunt u ook direct één van de leden van de sponsorcommissie aanspreken.

SPONSORING TV Son
n en Breugel
Sponsoring is een overeenkomst tussen onze vereniging en een sponsor waarbij een
sponsor voorziet in de levering van een financiële bijdrage of een schenking in natura in ruil
waarvoor onze vereniging commerciële communicatie
communicatie-uitingen
uitingen en/of (waar mogelijk) andere
tegenprestaties levert.
Een overeenkomst wordt niet als een eenmalig iets gezien, maar als een continu proces
waarbij
arbij een langdurige samenwerking, wederzijds vertrouwen en een “win
“win-win-situatie”
voor beide partijen voorop staan.
Het sponsorbeleid van TV Son en Breugel wordt uitgedragen door de sponsorcommissie. De
leden die zitting hebben in de sponsorcommissie vor
vormen
men de spil tussen de vereniging en de
sponsoren en zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van sponsor
sponsoren
en, het onderhouden
van contacten met sponsoren en het waarborgen van de wederzijdse belangen.
Jaarlijks vindt er een terugkoppeling plaats van wat gezamenlijk bereikt is. Het bestuur van
TV Son en Breugel blijft eindverantwoordelijk en ziet toe op een juiste en correcte uitvoering
van het vastgestelde sponsorbeleid.
De ontvangen sponsorgelden worden, in overeenstemming met de gestelde doelstellingen,
jaarlijks door het bestuur van TV Son en Breugel en de sponsorcommissie toebedeeld aan
de diverse activiteiten.
Onze huidige sponsormogelijkheden treft u aan op de volgende
volgende pagina’s van deze brochure.
Daarnaast staan wij open voor andere, niet beschreven, sponsormogelijkheden. Ook
hiervoor kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie.

BAANPAKKETTEN

SPONSORPAKKET “DAVIS
“
CUP”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sponsornaam gekoppeld aan baan (1, 2, 3 of 4)
reclamedoek op baan (12 x 2 mtr / 1 kleur)
100% aanschafkosten
kosten doek (circa € 475,-) voor rekening van sponsor
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
gratis lidmaatschap voor 1 persoon
gratis gebruik accommodatie voor bedrijfstennis (1x per jaar; 4 banen)
vermelding bedrijfsnaam
naam inclusief logo op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
vermelding/aankondiging in plaatselijke media na tekenen overeenkomst
uitnodiging voor de finaledag van het Parktoernooi en Clubkampioenschappen
minimale contractperiode 4 jaar

DAVIS CUP pakketwaarde € 1.750,- per jaar.

DAVIS CUP
Groei met ons mee aanbieding:
Jaar 1 € 1.550
Jaar 2 € 1.650
Jaar 3 € 1.750
Jaar 4 € 1.750

SPONSORPAKKET “GRAND SLAM”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sponsornaam gekoppeld aan baan (5, 6 of 7)
reclamedoek op baan 5, 6 of 7 (12 x 2 mtr / 1 kleur)
100% aanschafkosten
kosten doek (circa € 475,-) voor rekening sponsor
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
gratis lidmaatschap voor 1 persoon
gratis gebruik accommodatie voor bedrijfstennis (1x per jaar; 4 banen)
vermelding bedrijfsnaam inclusief logo op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
vermelding/aankondiging in plaatselijke media na tekenen overeenkomst
uitnodiging voor de finaledag van het Parktoernooi en Clubkampioenschappen
minimale contractperiode 4 jaar

GRAND SLAM pakketwaarde € 1.600,- per jaar.

GRAND SLAM
Groei met ons mee aanbieding:
Jaar 1 € 1.400
Jaar 2 € 1.500
Jaar 3 € 1.600
Jaar 4 € 1.600

SPONSORPAKKET “BOS MASTERS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sponsornaam gekoppeld aan baan (8 of 9)
reclamedoek op baan 8 of 9 (12 x 2 mtr / 1 kleur)
100% aanschafkosten
kosten doek (circa € 475,-) voor rekening sponsor
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
gratis lidmaatschap voor 1 persoon
gratis gebruik accommodatie voor bedrijfstennis (1x per jaar; 4 banen)
vermelding bedrijfsnaam inclusief logo op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
vermelding/aankondiging in plaatselijke media na tekenen overeenkomst
uitnodiging voor de finaledag van het Parktoernooi en Clubkampioenschappen
minimale contractperiode 4 jaar

BOS MASTERS pakketwaarde € 1.250,- per jaar.

BOS MASTERS
Groei met ons mee aanbieding:
Jaar 1 € 1.050
Jaar 2 € 1.150
Jaar 3 € 1.250
Jaar 4 € 1.250

OVERIGE SPONSORPRODUCTEN
Kloksponsor
Uw bedrijfsbenaming of logo geplaatst boven onze klok, die
centraal hangt op ons tennispark!

•
•
•
•
•

prijs: € 750,- per jaar
contractduur: 4 jaar
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in
het clubhuis
vermelding bedrijfsnaam op de website + doorlink
naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst

Scorebord sponsor
Uw bedrijfsbenaming en/of logo op een scorebord!
Prijs per baan:
• 1 zijde bedrukt € 100,100, per jaar
• 2 zijdes bedrukt voor € 195,- per jaar
• 100% aanschafkosten sticker (circa € 30,- per stuk) voor rekening sponsor
• contractduur: 4 jaar
• vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
• uitnodiging voor sponsorbijeenkomst

Reclamedoeken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prijs per baan: € 350,350, per jaar (baan 1 t/m 9)
100% aanschafkosten
kosten doek (circa € 395,-)) voor rekening sponsor
kleur doek: groen
afmetingen: doek van 6 x 2 mtr
locatie: tegen hek zijde clubhuis
bedrukking: zwart
aanlevering specificatie: digitaal
contractduur: 4 jaar
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
vermelding bedrijfsnaam
naam op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst

Adverteren op onze Reclamezuil
Uw bedrijfsnaam wordt altijd gezien door komende of vertrekkende bezoekers van ons park!

•
•
•
•
•
•
•

prijs: € 350,- per jaar
bedrijfsbenaming en/of logo op de reclamezuil
kleur: blauw
contractduur: 4 jaar
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
vermelding bedrijfsnaam
bedrijfsna
op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst

Sponsoring Jeugd competitieteams
100
0 kinderen van onze tennisvereniging competitie
competitie.
Op woensdag en zondag spelen circa 10
Bedrijfsnaam bedrukt op TV Son en Breugel shirts.
•
•
•
•
•
•

prijs: € 1.250,- per jaar
contractduur: 2 jaar
vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
c
vermelding bedrijfsnaam op de website + doorlink naar uw website
uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
vermelding/aankondiging in plaatselijke media na tekenen overeenkomst

Sponsoring Senioren competitieteams
Hier kan op allerlei wijzen invulling aan worden gegeven. Competitieteams mogen in
overleg en met goedkeuring van de Sponsorcommissie zelf een sponsor werven. Als
regel geldt dat de sponsor aan onze tennisvereniging
ennisvereniging een bijdrage van € 100,- per jaar
dient te betalen voor de reclame-uitingen.
reclame uitingen. Deze regel geldt niet voor sponsoren die op een
of andere wijze al een sponsoring van minimaal € 100,- leveren.

Vrienden van TV Son en Breugel
De “Vrienden
Vrienden van TV Son en Breugel”
Breugel bestaan uit gulle gevers die de club een warm
hart toedragen. Men kan lid worden van deze club door ieder jaar € 25,25, te doneren. De
binnengekomen bedragen worden toegevoegd aan de sponsorgelden en komen ten goede
aan diverse activiteiten binnen de club. De leden van de “Vrienden van TV Son en
Breugel” worden met naam of bedrijfsnaam vermeld op een bord in het clubhuis.

Adverteren op het reclamescherm in het Clubhuis

Adverteren op het reclamescherm is een onderdeel van de diverse sponsormogelijkheden
zoals omschreven in deze brochure (baanpakket, toernooisponsoring, kloksponsor,
scorebordsponsor, reclamedoeken, adverteren op de reclamezuil en sponsoring van
(jeugd)competitieteams).
U staat al met uw bedrijfsnaam op het reclamescherm vanaf een bedrag van
v
€ 100,wanneer u kiest voor het sponsoren van één zijde van een scorebord!
Kiest u niet voor één van bovenstaande mogelijkheden tot sponsoring dan is er ook de
mogelijkheid tot sponsoring door alleen te adverteren d.m.v. een advertentie op het
reclamescherm.
De prijs is afhankelijk van de frequentie waarop uw bedrijfsnaam op het scherm verschijnt
(binnen één cyclus van de vermelding van alle sponsoren); het formaat van de vermelding
op het scherm is een hele pagina (schermvullend) met logo.
Prijzen:
• frequentie 1 x binnen één cyclus van vermeldingen van alle sponsoren: € 75,- per
jaar;
• frequentie 2 x binnen één cyclus van vermeldingen van alle sponsoren: € 150,- per
jaar;
• frequentie 3 x binnen één cyclus van vermeldingen van alle sponsoren: € 225,- per
jaar.

Toernooisponsoring
Voorbeeld: Nationale Notaris Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen Jeugd /Senioren
Hoofdsponsor (naamsvermelding
vermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding
vermelding in het toernooi)

€
€

750,250,-

Open toernooi
Hoofdsponsor (naamsvermelding
vermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding
vermelding in het toernooi)

€
€

750,250,-

Parktoernooi Jeugd
Hoofdsponsor (naamsvermelding
vermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding
vermelding in het toernooi)

€ 1.250,€
350,-

Parktoernooi Senioren
Hoofdsponsor (naamsvermelding
vermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding
vermelding in het toernooi)

€ 1.750,€
450,-

Open toernooi TV Son en Breugel:
Hoofdsponsor (naamsvermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding in het toernooi)

€
€

750,250,-

Overige interne toernooien
Hoofdsponsor (naamsvermelding
vermelding aan het toernooi)
Subsponsoren (naamsvermelding
vermelding in het toernooi)

€
€

500,150,-

Hoofdsponsor
• contractduur: 2 jaar
• vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
• vermelding bedrijfsnaam
naam inclusief logo op de website + doorlink naar uw website
• hele pagina op het presentatiescherm in het clubhuis tijdens toernooi
• uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
Subsponsor
• contractduur: 2 jaar
• vermelding bedrijfsnaam op het reclamescherm in het clubhuis
• voor sponsoring Parktoernooi:
arktoernooi: vermelding bedrijfsnaam op de website + doorlink
naar uw website
• vermelding op het presentatiescherm in het clubhuis tijdens toernooi
• uitnodiging voor sponsorbijeenkomst
•
Voor meer informatie
rmatie of eigen ideeën
idee
met betrekking tot sponsoring: stuur een e
e-mail naar
sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl
ponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl

