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Sponsormogelijkheden 
	  
Binnen Tennisvereniging Nieuw-Vennep hebben wij een aantal 
sponsormogelijkheden. U heeft de volgende keuzes:  
 

1) Clubsponsor  
2) Jeugdsponsor  

3) Platinum Member 
4) Gold Member 

5) Silver Member 

6) Bronze Member 
7) Overige Sponsormogelijkheden 
8) Evenementensponsoring 

9) Club van 100 

Inleiding 
 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep bestaat sinds 26 november 1968 en 
is sinds juli 2005 in het bezit van een prachtige accommodatie, aan 
de noordrand van Getsewoud. Het is een tennisvereniging voor 
zowel recreatieve spelers als ook competitieve spelers. De 
vereniging staat bekend om haar hoge trainingsniveau en is zeer 
actief met het organiseren van allerlei toernooien en activiteiten.  
 
Onze vereniging heeft jeugdspelers voortgebracht die bij de top van 
Nederland horen. Daarnaast organiseren we jaarlijks (onder meer) 
het Haarlemmermeer Open Toernooi (HOT), welke in de hele regio 
zeer veel bekendheid heeft. 
 
Tennis is een zeer populaire sport bij de bewoners van ons dorp en 
wordt dan ook veel beoefend. Ook trekt onze vereniging spelers aan 
vanuit de rest van de Haarlemmermeer. 
Natuurlijk willen we een mooie, gezellige en uitdagende vereniging 
blijven en dat kan met uw hulp. U kunt op verschillende manieren uw 
naam aan onze vereniging verbinden, waarmee u uw bekendheid 
binnen een grote en interessante doelgroep vergroot.  
 
In samenwerking met Jump XL is een trampoline hal gerealiseerd 
naast de vereniging, waarbij het hele jaar door veel traffic 
gegenereerd wordt. 
 
In deze brochure presenteren we diverse mogelijkheden om onze 
vereniging te sponsoren. Aan u om een keuze te maken voor de 
mogelijkheid die het beste bij u en uw bedrijf past. 
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
sponsoring@tvnieuwvennep.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op. Ook kunt u meer informatie vinden op onze 
website: www.tvnieuwvennep.nl 
 
Wij hopen op een sportieve en plezierige samenwerking! Het bestuur 
en de sponsorcommissie van Tennisvereniging Nieuw-Vennep.  
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Jeugdsponsor € 5.000,=  
 
De jeugd heeft de toekomst en u kunt deze 
toekomst sponsoren. Met deze sponsoring 
ondersteunt u onze jeugd met o.a. extra 
trainingen en extra conditietrainingen.  
 
Aanbieding: 
• Shirtsponsor 1e jeugdteam 
• Sponsor van minibaan en baansponsor 
• 2 doek (1200cm x 190cm) bij minibaan* 
• 2 doek (1200cm 190cm) bij baan 3* 
• 1 bord (300cm x 70cm)  
• Een vlag op het park*  
• 2 dag tennispassen 
• Reclame/commercial op tv in clubhuis 
• Naamsvermelding ‘jeugd HOT’ 
• Promotiemogelijkheden ‘jeugd HOT’ 
• Uw logo op sponsorzuil bij het clubhuis * 
• Uw logo op de website van tvnv 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
• 1x per jaar gebruik van het clubhuis en 

maximaal 4 banen 
• Mogelijkheid tot 

tennisclinics*  
• Exclusiviteit voor 

uw branche  
 
 

• Promotiemogelijkheden HOT /HOT Junior 
• Uw logo op sponsorzuil bij het clubhuis  
• Uw logo op de website van tvnv 
• Naamsvermelding bankje baan 1 & 2 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
• 1x per jaar gebruik van het clubhuis  
• 1x per jaar gebruik van het clubhuis en 

(maximaal) 4 buiten banen 
• Mogelijkheid tot tennisclinics*  
• Exclusiviteit voor uw branche 
• Exclusiviteit mbt de sponsoring van banen 

1 & 2 
• Uw logo op de kleding van enkele teams 

(Met sponsor kleding en jeugdsponsor) 
• Vermelding in de digitale nieuwsbrieven 
 
 
 
 
 
 

Clubsponsor € 7.500,=  
 
Als hoofdsponsor betaalt u een flink bedrag, 
maar daar krijgt u dan ook wel wat voor 
terug. U bent de hoofdsponsor van 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep.  
U zal prominent in beeld komen op onze 
vereniging.  
 
Aanbieding: 
• Sponsor van centercourt banen 1 & 2 
• 4 doeken (1200cm x 190cm) 
• 1 doek (1200cm x 190cm)  

bij de ingang van het tennispark 
• 2 borden (300cm x 70cm)  
• Een vlag op het park   
• 4 dag tennispassen 
• Gratis deelname, 4 personen aan het HOT  
• Reclame/commercial op tv in clubhuis 
• Naamsvermelding HOT & HOT junior 
	  
	   Voorwaarden hoofd- en jeugdsponsor:  

• Het sponsorbedrag mag na overleg voor 
max. de helft in natura betaald worden. 

• U ontvangt een 3-jarig contract 
• In april van ieder jaar ontvangt u een 

factuur voor het sponsorbedrag.   
• U levert uw logo en bedrijfsinformatie aan 
• Er is een opzegtermijn van 3 maanden 
• Het contract zal stilzwijgend verlengd 

worden voor de duur van 1 jaar.	  
• * Excl. aanmaakkosten doeken/ 

borden/vlaggen, kosten trainer e.d.	  
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Platinum Member € 3.000,=  
Aanbieding:	  
• Shirtsponsor seniorenteam 
• Sponsor van een baan  
• 2 doek (1200cm x 190cm) * 
• 2 bord (300cm x 70cm)* 
• Een vlag op het park *  
• 2 dag tennispassen 
• Reclame/commercial op tv in clubhuis 
• Promotiemogelijkheden HOT 
• Uw logo op sponsorzuil bij het clubhuis 
• Uw logo op de website van tvnv 
• Naamsvermelding hek bij de baan 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
• 1x per jaar gebruik van het clubhuis en 

maximaal 4 banen  
• Mogelijkheid tot tennisclinics.*  
• Exclusiviteit voor uw branche 
	  
	  
	  

Gold Member € 1500,=  
Aanbieding:	  
• Sponsor van een baan 
• 1 doek (1200cm x 190cm)* 
• 2 borden (300cm x 70cm)* 
• 2 dag tennispassen 
• Reclame/commercial op tv in clubhuis 
• Promotiemogelijkheden HOT 
• Uw logo op sponsorzuil bij het clubhuis 
• Uw logo op de website van tvnv 
• Naamsvermelding hek bij de baan 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
• 1x per jaar gebruik van het clubhuis en 

maximaal 4 banen  
• Mogelijkheid tot tennisclinics.*  
• Exclusiviteit voor uw branche 

 
	  

Silver Member € 750,=  
Aanbieding: 
• Sponsor van baan 
• 1 doek bij baan (1200cm x 190cm)* 
• 1 bord bij baan (300cm x 70cm)* 
• Reclame op tv in clubhuis 
• Uw logo op de website van tvnv 
• Naamsvermelding hek bij de baan 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
 
Bronze Member € 250,=  
Aanbieding 
• 1 bord (300cm x 70cm)*  
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 
• Naamsvermelding op website bij alle 

sponsoren. 
	  

Algemene Voorwaarden memberships 
• Het sponsorbedrag mag na overleg voor 

max. de helft in natura betaald worden. 
• U ontvangt een 1-3 jarig contract. 
• Schriftelijke opzegging is mogelijk aan het 

eind van het contract met een 
opzegtermijn van 3 maanden 

• Het contract zal stilzwijgend verlengd 
worden voor de duur van 1 jaar.  

• In januari ontvangt u een factuur  voor het 
totale afgesproken bedrag. 

• U levert uw logo/bedrijfsinformatie aan. 
• Platinum en Gold members hebben 

branche exclusiviteit. 
• * excl. aanmaakkosten 

doeken/vlaggen/borden 
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Overige sponsormogelijkheden 
 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep biedt 
ook nog enkele losse sponsoropties aan. 
Onderstaand de mogelijkheden.  
 
Diversen 
• € 100,=  Lid club van 100 
• € 100,= Bankje bij de baan 
• € 150,= Picknicktafel + boom 
• € 250,= Prullenbak 
• € 250,=   Banner website 
• € 150,= narrowcasting in clubhuis 
 
Telramen voor buitenbanen  
€ 250,=  per stuk of   
€ 2.000,= voor 10 stuks 

 
Evenementensponsoring 
 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep is een 
grote, zeer actieve en bekende club. Dit 
blijkt wel  uit de vele toernooien die 
georganiseerd worden en door vele 
sportievelingen vanuit de 
Haarlemmermeer en daarbuiten worden 
bezocht. U als sponsor kunt uw naam 
aan een toernooi verbinden en zo een 
groot publiek bereiken. De commissie 
die het betreffende toernooi organiseert 
kan u hier meer over vertellen. De 
volgende evenementen vinden plaats 
binnen Tennisvereniging Nieuw-Vennep.  
 
• HOT (junioren & senioren) 
• Veteranentoernooi 
• Ladies day of ladies night 
• Freestyle Tenniscup junioren 
• Freestyle Tenniscup G-tennis 
• Clubkampioenschappen sr. 
• Clubkampioenschappen jr. 
• Ouder-Kind toernooi 
• Openingstoernooi 
• Slottoernooi 
	  
	  
Sponsoring in natura: 
U krijg hiervoor: 
• Vermelding website toernooi 
• Naam/logo wordt gebruikt bij 

communicatie van het toernooi 
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Extra kosten.  
	  
Sommige onderdelen zoals hierboven aangegeven brengen nog 
wat extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn niet in de 
aanbiedingen meegenomen, omdat elk bedrijf andere wensen kan 
hebben mbt zijn/haar uiting van het bedrijf. Onderstaand een 
overzicht van deze extra kosten.  
 
• aanmaken vlag     €   75,= per vlag 
• aanmaken doek    € 520,= per doek 
• aanmaken bord     € 150,= per bord 
• aanmaken logo sponsorzuil  €   90,= per logo 
• baanbord  50cm x 50cm   €   45,= per bord 
• banner website     € 350,= per logoplaats 
• Inhuren trainers     €   50,= per uur  
 
* alle prijzen zijn excl. btw en excl. plaatsingkosten door derden 
 
 
Wij hopen u hiermee een goed beeld gegeven te hebben van de 
sponsormogelijkheden binnen onze vereniging. Mocht u echter 
nog vragen/opmerkingen/ideeën hebben, wij horen het heel 
graag. 
 
 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep 
Fadango 15 
2152 SJ  NIEUW-VENNEP 
 
Postbus 182 
2150 AD  NIEUW-VENNEP 
Tel: 0252-673546 
mail: sponsoring@tvnieuwvennep.nl 
website: www.tvnieuwvennep.nl 
	  
	  
	  

 
Club van 100 
 
Aanbieding 
• Bordje in het clubhuis 
• Sparen voor een gezamenlijk doel (door leden gekozen) 
• Bijwonen jaarlijkse sponsoravond 

 
Voorwaarde: 
• kosten 100,=  per jaar 

Tennisvereniging	  
Nieuw-‐Vennep	  


