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Inleiding

Middels dit informatiepakket willen wij, TC Keerweide ons graag aan u voorstellen als
vereniging en daarbij onze sponsormogelijkheden bij u onder de aandacht brengen.
TC Keerweide is een tennisvereniging in Geleen welke zich kenmerkt als een open vereniging
waarbij het plezier in het tennisspel, prestaties en een gezond sportief klimaat de boventoon
voeren.
Wij organiseren jaarlijks veel activiteiten welke zonder sponsoring niet goed te realiseren zijn.
Sponsoring en sponsoren zijn voor ons dus erg belangrijk. Op onze beurt kunnen wij als
vereniging voor deze sponsoren interessante mogelijkheden bieden om naamsbekendheid of
het imago te verbeteren cq in stand te houden.
Namens TC Keerweide werken wij als sponsorcommissie en fungeren als een aanspreekpunt
voor de (mogelijke) sponsors.
Wij hopen met ons sponsorpakket u voldoende opties tot sponsoring te kunnen aanbieden.
Uiteraard begrijpen wij dat sponsoring maatwerk blijft, derhalve staan wij ook open voor
andere sponsoractiviteiten,
Wij zullen enige weken na het versturen van deze informatie contact met u op nemen.

Vriendelijke groet,

De sponsorcommissie van TC KEERWEIDE
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1. TC Keerweide
TC Keerweide is een vereniging (opgericht op 9 april 1936) met
als basis de recreatieve sporter voor wie het plezier in het
tennisspel voorop staat.
De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd bij K.B. van 26 juni 1966 en zijn gewijzigd
per 1 mei 1985 bij notariële akte.
TC Keerweide is vanaf 1936 uitgegroeid van een besloten club (voornamelijk DSM-ers)
naar een open vereniging waarbij het plezier in het tennisspel, prestaties en een gezond
sportief klimaat de boventoon voeren.

Binnen het verenigingsbeleid wordt dan ook getracht een goede
balans te vinden tussen recreatieve en prestatieve aspecten.
TC Keerweide telt ca 330 leden, waarvan ca.60 jeugdleden. Het
tennispark beschikt over een vijftal gravel banen (waarvan 4 met
kunstlicht), een verharde oefenbaan, een speelweide, een clubhuis
en een gerenoveerd theehuisje.
Het huidige bestuur bestaat uit 8 personen en daarnaast telt de
vereniging 6 commissies. Vanuit iedere commissie is 1 coördinator
afgevaardigd in het bestuur. In een middelgrote vereniging zoals TC
KEERWEIDE is het bestuur meer leidinggevend dan uitvoerend bezig.
Het bestuur zet de koers uit en bewaakt de uitvoering van dat
beleid. Voor uitvoerende activiteiten kan het bestuur steunen op
een aantal commissies zoals: accommodatie, jeugd, kantine,
recreatie, sponsor en technische commissie.
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2. Gegevens & Locatie TC Keerweide
Het tennispark van TC Keerweide is gelegen aan:
Ridder Vosstraat 30, toegangsweg tussen huisnummer 16 en
18
6162 AX Geleen
Website: http://www.Tckeerweide.nl
Telefoonnummer 046 – 4743813
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3. Sponsorbeleid
Bij TC Keerweide is een sponsorcommissie actief die zich
primair bezighoudt met de uitvoering van het sponsorbeleid
en daarnaast ook inhoud aan dat beleid probeert te geven. De sponsorcommissie valt
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Een vereniging als TC Keerweide kan niet zonder sponsors. Zij organiseert jaarlijks veel
activiteiten, die moeilijk zonder sponsors zijn te realiseren. TC Keerweide wil deze
activiteiten graag in de toekomst blijven organiseren. Het bestuur vindt dat zij deze sociale
en maatschappelijke verplichting, zeker naar de jeugd toe, heeft.
Voorts wil het bestuur van TC Keerweide een sociaal verenigingsleven bevorderen.

4. Doelstellingen
TC Keerweide heeft een aantal doelstellingen welke zonder inbreng van sponsors, moeilijk
te verwezenlijken zijn, te weten:
•
verbeteren van het spelniveau,
•
opleiden, begeleiden en het voor de vereniging behouden van jeugdleden,
•
stimuleren van de competitieteams, zowel jeugd als senioren,
•
imagoverbetering en profilering van de vereniging in het algemeen,
•
bevorderen van het recreatief tennis voor jong en oud.
Daarom wil zij bouwen aan een vast bestand van grote en kleine sponsors door het
aangaan van meerjarige overeenkomsten.

5. Meerjarige Overeenkomsten
TC Keerweide sluit met haar sponsors bij voorkeur meerjarige overeenkomsten. Dit ter
dekking van de eenmalige aanschafkosten en het voorkomen dat de sponsorcommissie elk
jaar langs de sponsors moet gaan om nieuwe bijdragen te vragen. Door deze aanpak krijgt
de sponsor te maken met één aanspreekpunt.
TC Keerweide streeft ernaar om in samenwerking met de sponsorcommissie jaarlijks een
of meerdere "sponsoractiviteit" te organiseren voor alle sponsoren die TC Keerweide
(financieel) ondersteunen
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6. Wat kan sponsoring voor u betekenen?
Het zal u wellicht bekend zijn dat TC Keerweide al jaren over
een trouw bestand van sponsors beschikt. Voor een deel zal
dit zijn omdat er een (grote) band met de vereniging bestaat, maar een belangrijk deel van
het bestand sponsort omdat de klanten op deze wijze goed bereikt worden en de
boodschap van de sponsorduidelijk overkomt.
Sponsormogelijkheden bij TC Keerweide zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het plaatsen van reclameborden,
het plaatsen van winddoeken,
scorebordjes
teamsponsoring,
toernooisponsoring,
advertenties in het clubblad,
spandoeken tijdens wedstrijden en/ of toernooien,
advertenties en banners op de website van TC Keerweide,
club van 50

De commissie streeft naar sponsormogelijkheden waarbij de inhoud, daar waar mogelijk,
tegemoet komt aan de commerciële en communicatieve wensen en behoeften van de
sponsor.
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7. Sponsormogelijkheden
Het werven en vasthouden van sponsors is een zeer intensieve
activiteit maar het is voor de vereniging zeker de moeite
waard. Hiertoe biedt TC Keerweide de volgende mogelijkheden:
7.1 HOOFDSPONSOR TOERNOOI
• Het toernooi wordt genoemd naar uw bedrijf bijvoorbeeld:
Het "uw bedrijfsnaam" Keerweide Toernooi. Uw bedrijfsnaam en logo komen als
hoofdsponsor op alle K.N.L.T.B. toernooiposters die, in verschillende
tennisparken, zullen worden verspreid.
• Uw bedrijfsnaam (logo) komt op de inschrijfkaarten die in heel Limburg en
omstreken worden verspreid en aan een groot deel van de deelnemers van
voorgaande jaren worden toegestuurd.
• Uw bedrijfsnaam (logo) komt op het week- en dagprogramma dat aan de
deelnemers wordt uitgereikt.
• Uw bedrijfsnaam (logo) komt als hoofdsponsor op website TC Keerweide te staan
met een link naar uw eigen website.
• Uw bedrijfsnaam (logo) komt prominent op de T-shirts die de toernooicommissie
draagt tijdens de toernooiweek.
• TC Keerweide beschikt over vlaggenmasten. Gedurende het toernooi zullen
vlaggen met uw bedrijfsnaam (logo) in deze vlaggenmasten waaien.
• Bij de ingang van het park wordt een spandoek opgehangen met uw bedrijfsnaam
(logo).
• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld als hoofdsponsor tijdens de prijsuitreiking.
Tijdens een open toernooi behoudt TC Keerweide het recht voor om extra reclame-uitingen aan
te brengen.

7.2 ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN IN HET CLUBBLAD VAN TC KEERWEIDE
Het clubblad verschijnt ca. 2 maal per seizoen op A5 formaat.
• Hele pagina (A5);
• Halve pagina (A5);
• 1/4 pagina (A5);
• 1/8 pagina (A5);
• Hele pagina binnenzijde omslag (A5);
• Hele pagina achterzijde omslag (A5);
• Eenmalig een profielschets van de nieuwe sponsor in het clubblad en de website
van TC Keerweide;
• Inclusief naamsvermelding sponsorindex van de website.
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7.3 RECLAMEBORD
• Afmetingen van een reclamebord is 2 x 0,61 meter;
• Bord is voorzien van belettering en of bedrijfslogo;
• Eenmalig een profielschets van de nieuwe sponsor in
het clubblad en de website van TC Keerweide;
• Inclusief naamsvermelding sponsorindex van de website;
• Reclamebord blijft eigendom van de sponsor;
• Reclamebord wordt geplaatst door TC Keerweide;
• Tijdens een open toernooi behoudt TC Keerweide het recht
om het bord tijdelijk te verplaatsen.

7.4 WINDDOEK
• Afmetingen van een winddoek 12 x 2 meter of 17 x 2 meter;
• Winddoek is voorzien van belettering en of bedrijfslogo;
• Eenmalig een sponsorprofielschets in het clubblad en de
website van TC Keerweide;
• Inclusief naamsvermelding sponsorindex van de website;
• Winddoek blijft eigendom van de sponsor;
• Winddoek wordt geplaatst door TC Keerweide.

7.5 NAAMSVERMELDING VIA WEBSITE
• TC Keerweide biedt u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam op een juiste en
gepaste wijze uit te dragen via de website;
• Door het plaatsen van uw bedrijfsnaam inclusief bedrijfslogo stelt u de bezoekers
van onze site in de gelegenheid, middels een doorlink, nader kennis te maken met
uw organisatie.
• Naamsvermelding via de website van TC Keerweide is inclusief een eenmalige
profielschets van de nieuwe adverteerder in het clubblad en de website, inclusief
naamsvermelding sponsorindex waarin alle sponsors worden vermeld.

7.6 BAANSCOREBORDJE(S)
• Vermelding van uw bedrijfsnaam op de scorebordjes die langs de banen staan.
• naamvermelding is aan beide zijden in afmeting van ca. 16 bij 50 cm middels een
stikker
• Opmaak aan te reiken door sponsor. De stikker wordt door de vereniging geregeld.
• eventueel te combineren met baansponsoring
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7.7 CLUB VAN 50 / VRIENDEN VAN TC KEERWEIDE
• Voor € 50,= per jaar kunt u lid worden van de club
vrienden van TC Keerweide. Hiervan wordt iets
aangeschaft of georganiseerd dat niet vanuit de normale begroting gedekt wordt.
Sponsoren kunnen ideeën aandragen.
• De leden van de club van 50 worden vermeld op een muur in de kantine, middels
een naamplaatje van 20 x 5 cm;
• Dit geldt ook voor alle sponsors die een bijdrage van € 50,=
of meer per jaar leveren aan de vereniging door middel van
sponsoring;
• TC Keerweide zal zorgen voor de naamplaatjes en het
plaatsen daarvan in de kantine;
• Wij streven naar 50 leden.

7.8 BAANPAKKET EXCLUSIEF VOOR CENTRECOURT
Wij bieden u de optie om ons centrecourt geheel en exclusief in te richten met reclameuitingen van één sponsor.
Het centrecourt is de eyecatcher van onze club en zal daarom veel aandacht trekken.
De opties waaraan u kunt denken:
• Winddoek(en) voorzien van belettering en bedrijfslogo;
• Naamsvermelding op baanscorebordje(s);
• Naamsvermelding reclamebord(en);
• Eenmalig een profielschets van de nieuwe sponsor in het clubblad en de website
van TC Keerweide;
• Bedrijfslogo op de website inclusief doorlink naar website van de sponsor;
• Extra naamsbekendheid tijdens competities, toernooien en andere
tennisgerelateerde activiteiten.

7.9 BALLENSPONSOR
Per jaar worden door onze vereniging ongeveer 2000 ballen verbruikt. Door opdruk van
uw bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo kunt u een prima naamsbekendheid creëren. Wij
verzorgen voor u het bedrukken van de tennisballen
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8. Prijsstelling Sponsormogelijkheden
Hieronder treft u een overzicht aan van de afzonderlijke
sponsormogelijkheden met bijhorende prijsstelling. Alle prijzen zijn
inclusief materiaal-, productie- en plaatsingskosten en betaling geschiedt in jaarlijkse termijnen
of bij betaling vooraf. Facturen worden bij aanvang van de sponsorperiode verstuurd. Alle
prijzen zijn in euro’s en incl. BTW.
8.1 Hoofdsponsor toernooi
Sponsorpakket:
•
Koppeling van bedrijfsnaam aan het toernooi;
•
Naamsvermelding / logo op wedstrijdposters en inschrijfkaarten;
•
Naamsvermelding op toernooiagenda / bij prijsuitreiking;
•
Naamsvermelding op het week- en dagprogramma;
•
Naamsvermelding / weblink naar uw bedrijf op onze website;
•
Mogelijkheid om winddoeken te hangen;
•
Mogelijkheid om vlaggen met bedrijfsnaam op te hangen;
•
Recht op uitdelen bedrijfsgadgets;
•
Plaatsen van maximaal 2 reclameborden;
•
Aanbieden van bedrijfsproducten tijdens open toernooi c.q. onze website;
•
Contractduur:
3 jaar;
•
Prijs:
In overleg en afhankelijk van specifieke wensen.
8.2 Advertentie mogelijkheden in clubblad van TC Keerweide
•
Hele pagina (A5)
Prijs:
•
Halve pagina (A5)
Prijs:
•
1/4 pagina (A5)
Prijs:
•
1/8 pagina (A5)
Prijs:
•
Hele pagina binnenzijde omslag (A5)
Prijs:
•
Hele pagina achterzijde omslag (A5)
Prijs:
8.3 Reclamebord
Afmetingen:
Locatie:
Contractduur:
Prijs per jaar*:

8.4 Winddoekk
Afmetingen:
Lcatie:
Bedrukking:
Contractduur:
Prijs per jaar*:
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80
60
40
20
125
125

in combinatie met website
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

2 x 0,61 meter.
Rondom het clubhuis.
3 jaar.
€ 150,- (€ 400,- bij 3 jarige betaling vooraf)
*exclusief aanmaakkosten

17 x 2 meter of 12 x 2 meter.
tegen het hekwerk.
groen doek / zwarte letters.
3 jaar.
€ 175,- (€ 450,- bij 3 jarige betaling vooraf)
*exclusief aanmaakkosten
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8.4 BBaanscorebordje(s)
Afmetingen:
L0catie:
Bedrukking:
Contractduur:
Prijs per jaar*:

50 x 17 cm.
Alle banen. centraal in scorebord.
witte basiskleur, kleur toegestaan
1 of 3 jaar.
€ 75,- (€ 200,- bij 3 jarige betaling vooraf)
*inclusief aanmaakkosten

8.5 CLUB VAN 50
•
Naamsvermelding via naambordje (20 * 6 cm) in het clubhuis
•
Vermelding in sponsorindex website
•
Prijs: € 50 per seizoen (doorlopend)
8.5 Naamsvermelding via website van TC Keerweide
•
Naamsvermelding via de website.
•
Weblink naar bedrijfswebsite.
•
Eenmalige profielschets website.
•
Vermelding in sponsorindex website
•
Prijs: n.t.b.
8.6 Team en junioren sponsoring
•
Team
•
kleding: shirts/broeken/trainingspakken/etc.
•
aantal: 6
•
afmetingen logo/naamsvermelding: max. 150 cm2.
•
bedrukking: logo/bedrijfsnaam.
•
prijs: in overleg.
•
•
Clubshirt junioren
•
kleding: shirts ( kleur wit of groen).
•
aantal: 100.
•
afmetingen logo/naamsvermelding: max. 50 cm.2
•
bedrukking: logo/bedrijfsnaam.
•
prijs: in overleg.
8.7 Baanpakket exclusief voor het centrecourt

Inrichten van het centrecourt met reclame-uitingen van één sponsor met :
•
Winddoek(en) voorzien van belettering en bedrijfslogo;
•
Naamsvermelding op baanscorebordje(s);
•
Naamsvermelding reclamebord(en);
•
Extra naamsbekendheid tijdens competities, toernooien en andere
tennisgerelateerde activiteiten.
•
Prijs: € 750 per jaar (excl. aanmaakkosten)
8.8 Ballensponsor
•
Product: tennisballen.
•
Aantal: 2000.
•
Bedrukking: logo/bedrijfsnaam.
•
Prijs: € n.t.b.,-*
*(inclusief aanmaakkosten)
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9. Wat u verder nog moet weten…….
9.1 Eenmalige aanmaakkosten
De éénmalige aanmaakkosten zoals belettering van de
winddoeken en reclameborden zijn voor rekening sponsor.
9.2 Huisleverancier / Normen en Eisen K.N.L.T.B.
TC Keerweide beschikt over een vaste huisleverancier voor het vervaardigen van de
winddoeken en reclameborden welke voldoen aan de normen en eisen van de K.N.L.T.B.
Natuurlijk kunt u conform de gegeven maatvoeringen en de vastgestelde normen zelf de
materialen aanleveren. Eventuele maat en kleurafwijkingen dienen vooraf gemeld te
worden.

10. Ander sponsorvoorstel?
Er zijn tal van aantrekkelijke mogelijkheden om bij TC Keerweide deel te nemen aan
actieve sponsoring met goede zakelijke scoringskansen.
Als vereniging staan wij altijd open voor suggesties en andere vormen van sponsoring en
worden graag door u in de gelegenheid gesteld om deze voorstellen met u te bespreken.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij gezamenlijk tot een passend en aantrekkelijk
voorstel kunnen komen zowel voor u, als sponsor, als voor TC Keerweide.
U kunt hier contact opnemen met onze contactpersoon Sponsoring:
dhr. Marco van der Wal - telefoonnummer: 06- 50293100
e-mail: marco.vanderwal1971@gmail.com of sponsoring@tckeerweide.nl
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