
HALSTERSE TENNIS VERENIGING
SPONSORMOGELIJKHEDEN

Voor Elkaar, Met Elkaar!



HTV,
NIET ZOMAAR EEN TENNISVERENIGING

• De Halsterse tennisvereniging (HTV) is een actieve
en gezellige vereniging, gericht op zowel recreatief
als op prestatief tennis.

• De vereniging heeft +/- 700 leden, waarvan
ruim 130 jeugdleden. HTV beschikt over 9 
tennisbanen die het gehele jaar door bespeeld
kunnen worden. 



HTV,
EEN GEZONDE VERENIGING MET AMBITIE

• Sponsoring is een belangrijke pijler om de 
activiteiten van HTV op niveau te houden en 
verder uit te kunnen breiden.

• Zowel op prestatief als op recreatief gebied is het 
bestuur actief bezig met een continue verbetering 
van de kwaliteit van haar diensten. We hebben als 
vereniging onze leden veel te bieden.

• HTV kan zich al vele jaren verheugen op de steun 
van een aantal zeer gewaardeerde en loyale 
sponsors, die erg tevreden zijn over de 
naamsbekendheid die het gevolg is van alle 
reclame en PR vanuit onze vereniging.



HTV,
DOELSTELLINGEN

Gezien de plannen van de vereniging is een toename van 
het aantal sponsors gewenst. In het meerjarenbeleidsplan 
staan de volgende doelstellingen gedefinieerd:

• Stimuleren van groei van het aantal leden.
• Verdere ontwikkeling van een omgeving waar met 

plezier getennist kan worden.
• Optimaliseren van de parkfaciliteiten.

Daarom heeft HTV diverse sponsorpakketten samengesteld.
Bedrijven gaan gedurende een afgesproken periode mee in 
de aantrekkingskracht van onze vereniging. 
Kortom, u investeert samen met HTV in de groei van onze 
vereniging.



HTV, 
WAAROM SPONSOREN?

De tennissport wordt beoefend door brede lagen
Van de bevolking. Tennis is één van de weinige
Sporten voor jong en oud, die vaak door het hele
gezin wordt beoefend.

Daarom vormen de leden van HTV en haar 
bezoekers een interessante doelgroep voor uw 
bedrijf. Met promotionele activiteiten kunt u ze in
een ontspannen en sportieve omgeving bereiken. 



HTV,
SPONSORMOGELIJKHEDEN

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van sponsor-
mogelijkheden:

1. Hoofdsponsor Volwassenen
2. Hoofdsponsor Jeugd
3. Winddoeksponsor
4. Telbordsponsor
5. Bannersponsor
6. Toernooisponsor
7. Bedrijven Tennis
8. Sponsoring naar keuze



AD 1.
HOOFDSPONSOR VOLWASSENEN
(VOORBEELD OP VOLGENDE PAGINA)

• Naamsverbinding aan het Halsters Open Toernooi, 
het Winter Halsters Open Toernooi of de Senior 
Clubkampioenschappen.

• Logo en link op de website van HTV.
• Reclame op een winddoek op één van de 

tennisbanen. Afmeting 12 x 2 meter.
• Bedrijfspresentatie tijdens het toernooi.
• Bekendmaking van u als sponsor van HTV in de 

regionale bladen.
• Mogelijkheid tot het ontvangen van gasten tijdens 

het evenement. 
• Totale kosten € 1.500 per jaar.





AD 2.
HOOFDSPONSOR JEUGD
(VOORBEELD OP VOLGENDE PAGINA)

• Naamsverbinding aan het Jeugd Halsters Open 
Toernooi, de Jeugd Clubkampioenschappen en 
het HTV jeugdkamp.

• Logo en link op de website van HTV.
• Reclame op een winddoek op één van de 

tennisbanen. Afmeting 12 x 2 meter.
• Bedrijfspresentatie tijdens het toernooi.
• Bekendmaking van u als sponsor van HTV in de 

regionale bladen.
• Mogelijkheid tot het ontvangen van gasten tijdens 

het evenement. 
• Totale kosten € 1.500 per jaar.





AD 3A. 
WINDDOEKSPONSOR

Eén bedrijf per doek, afmetingen 12 x 2 m
(voorbeeld op volgende pagina)

• Tweejarig contract, € 425 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor 
rekening sponsor, € 500 inclusief BTW.

• Driejarig contract, € 400 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor 
rekening sponsor, € 500 inclusief BTW.

• Vijfjarig contract, € 375 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor 
rekening sponsor, € 500 inclusief BTW. 





AD 3B.
WINDDOEKSPONSOR

Twee bedrijfslogo’s per doek of half doek 6 x 2 m
(voorbeeld op volgende pagina)

• Tweejarig contract, € 275 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor rekening 
sponsor, € 350 inclusief BTW. 

• Driejarig contract, € 250 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor rekening 
sponsor, € 350 inclusief BTW . 

• Vijfjarig contract, € 225 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten doek voor rekening 
sponsor, € 350 inclusief BTW. 





AD 4.
TELBORDSPONSOR
(voorbeeld op volgende pagina)

• Tweejarig contract, € 200 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 60 excl. BTW voor 
rekening sponsor.

• Driejarig contract, € 175 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 60 excl. BTW 
voor rekening sponsor.

• Vijfjarig contract, € 150 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 60 excl. BTW 
voor rekening sponsor.





AD 5.
BANNER
(voorbeeld op volgende pagina)

• Tweejarig contract, € 175 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 75 excl. BTW voor 
rekening sponsor.

• Driejarig contract, € 150 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 75 excl. BTW voor 
rekening sponsor.

• Vijfjarig contract, € 125 per jaar.
Eenmalige aanmaakkosten € 75 excl. BTW voor 
rekening sponsor.





AD 6.
TOERNOOISPONSOR

Er kan gekozen worden uit de volgende toernooien:
• Senioren Clubkampioenschappen
• Halsters Open Toernooi
• Winter Halsters Open Toernooi
• Jeugd Clubkampioenschappen
• 60+ Clubkampioenschappen
• Jeugd Halsters Open Toernooi

Totale kosten vanaf € 50 per toernooi.



AD 7.
BEDRIJVEN TENNIS

• 8 tennispassen 
• Tennis mogelijkheden:

a. In de lunchpauze (tussen 12.00u – 14.00u)
* Lunch is mogelijk. Deze dient 1 dag van te voren besteld te worden bij MICKX

b. Na het werk van maandag t/m donderdag 17.00u – 19.00u
c. Vrijdag 16.00u – 19.00u

• Vrijdag middag borrel 1e Vrijdag van de maand met een rondje 
snacks.
(Consumpties voor eigen rekening)

• Tennisclinic met eventueel een BBQ tegen een speciaal tarief

Kosten € 750,- per jaar
Dit is nog geen €2,- p.p.p.m



AD 8.
SPONSOR NAAR KEUZE

Er kan gekozen worden uit de volgende activiteiten:
• Clubkampioenschappen
• Halsters Open Toernooi
• Winter Halsters Open Toernooi
• Jeugd Clubkampioenschappen
• 60+ Clubkampioenschappen
• Jeugd Halsters Open Toernooi
• HTV dag of meerdagen activiteit

Totale kosten vanaf € 50 per toernooi.



WAT HEEFT HTV U TE BIEDEN?

• Gedurende het hele jaar reclame op één van onze 
tennisbanen of in het clubhuis.

• Uw logo en link op de website van HTV.

• Een tennisclinic, gegeven door ervaren HTV trainers.

• Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsor &
vrijwilligers activiteit

• Onder voorbehoud, een zomerlidmaatschap gedurende de maanden juli 
en augustus.



CONTACTPERSOON
SPONSORING EN PUBLICITEIT

Daisy Decock
Telefoonnummer 06-24201535
E-mail: sponsorcommissie@htvhalsteren.nl


