
Sponsoring 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep



Competitie teams:
54 teams* 
Vrijdagavond, zaterdag en 
zondag
Voorjaar/zomer/najaar
Regionaal en landelijk

Overig:
1 clubhuis
10 velden 
1 miniveld / 1 oefenmuur
2de sport van Nederland 

Opgericht: 1968

Leden / bezoekers:
360 leden*
15.000 bezoekers per jaar, 
incl. JumpXL bezoekers

Clubleden*:
15% is actief als 
vrijwilligers
5 bestuursleden

Wie is 
Tennisvereniging Nieuw-Vennep?

* Cijfers 2018



Demografie TVNV



Maatschappelijk verantwoord 
verenigen
• G-Tennis
• Verduurzaming
• Schooltennis

• Primair onderwijs en 
voorgezet onderwijs

• Energie-overstapadvies 
voor leden

• AED op het tennispark
• Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) voor vrijwilligers
• Oud-papier en 

kledinginzameling



Professionele horeca



Sponsormogelijkheden



Uitingen op en langs de baan
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Scorebord, baanbord, winddoek, baandeurbord, deken, sponsoren-zuil



Cross media platforms

Club appNieuwbrieven

Website

Facebook

Narrowcasting

http://www.tennisverenigingnieuw-vennep.nl/
https://nl-nl.facebook.com/TV-Nieuw-Vennep-146373122084476/


Overige tools

• Logo en/of artikel in 
jaarinformatieboek (start 
seizoen)

• Kortingsacties voor leden

• Gebruik clubhuis

• Sponsorevenement
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Pakket Match

plus:
• 1 extra reclamebord langs de baan
• 1 extra groen winddoek op de baan
• Logo op de zuil bij de entree van het clubhuis
• Bedrijfsnaamvermelding aan een baan tijdens het Open Toernooi
• 1 extra halve pagina advertentieruimte in jaarboek (hele pagina in totaal)
• Extra slide op narrowcasting (3 in totaal)
• Artikel ‘Sponsor in spotlight’ in digitale nieuwsbrief (1x per jaar)

Pakket Set

plus:
• 1x groen winddoek op baan
• 1x baandeur reclamebord
• Mogelijkheid tot plaatsen van eigen banner (max 2) tijdens Open Toernooi
• Advertentieruimte in jaarinformatieboek (halve pagina)
• Extra slide op narrowcasting (2 in totaal)

• 1 reclamebord langs de baan Pakket Game
• Logo in jaarboek
• 1 slide op de narrowcasting
• Vermelding logo met link op de website
• Deelname aan sponsorevenement



Duurzame 
sponsormogelijkheden



Duurzame tennisvereniging

• LED-binnenverlichting

• LED-baanverlichting

• Zonnepanelen

• Energiemonitoring

* Realisatie gepland in 2019



Adopteer een zonnepaneel

• Uw bedrijf profileert zichzelf als duurzame sponsor en 
adopteert een of meerdere zonnepanelen op het dak van 
ons clubhuis

• Een concrete en zichtbare bijdrage aan de maatschappelijke 
betrokkenheid van uw bedrijf



TVNV vergroot de 
zichtbaarheid van uw bijdrage door: 

vermelding 
bedrijfslogo op het 
interactieve scherm 
in ons clubgebouw 

eigen widget voor 
uw website met 

duurzame resultaat 
van de club

vermelding 
bedrijfslogo op 
onze website

jaarlijkse rapportage 
met duurzame 

opbrengst van uw 
sponsoring

bijwonen 
sponsor-evenement 

TVNV

eventuele andere 
ideeën en wensen 
van u als duurzame 

sponsor



Eigen widget op uw website

• Voorbeeld:



Uniek clubgebouw scherm

• Real-time energieopwekking en -verbruik inzichtelijk



Wordt u onze nieuwe sponsor?

Tennisvereniging Nieuw-Vennep
Fandango 15
2153 SJ Nieuw-Vennep sponsoring@tvnieuwvennep.nl



Ondernemer, fiscus en sponsoring 

• Als de sponsoring gedaan is uit zakelijk oogpunt 
(naamsbekendheid, binding met de regio, product- of 
merkintroductie, personeelswerving) kunnen de kosten 
als bedrijfskosten afgetrokken worden van de winst. 

• De BTW kan als voorbelasting verwerkt worden in de 
aangifte omzetbelasting.

• Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% 
van de fiscale winst zijn voor de vennootschapsbelasting 
aftrekbaar.


