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Algemeen 

 

Tennisvereniging “Tega’74” is opgericht op 23 januari 1974. De banen en het  clubhuis 

liggen aan de Warnersstraat in Gaanderen, een geweldige groene locatie aan de rand 

van de gemeente Doetinchem. 

Op het tennispark wordt gespeeld op vier kunstgrasbanen welke allen beschikken over 

moderne verlichting en het gehele jaar uitstekend bespeelbaar zijn. Tennisvereniging 

Tega’74 is een vereniging waar zowel competitie, recreatief tennis als gezelligheid allen 

een even belangrijke rol spelen. 

Het park is sinds geruime tijd geprivatiseerd. Dit wil zeggen dat de banen, de verlichting 

en het tennishuisje annex clubgebouw allen eigendom zijn van de vereniging. Alleen de 

ondergrond is eigendom van de Gemeente Doetinchem. 

Op deze (onder)grond heeft Tega’74 voor lange tijd het recht van Erfpacht en Opstal 

verkregen. Het geheel wordt door de vereniging zelf gefinancierd en door een zeer grote 

en actieve groep vrijwilligers onderhouden. De kantine is in eigen beheer en wordt door 

de eigen leden bemand. Het tennispark ligt er fantastisch bij. 

Nadat het ledenaantal een tijdlang onder de 200 lag, lijkt het tij zich te keren en is het 

ledenaantal stijgende. Medio 2020 telt de vereniging 214 leden waarvan er 17 jonger zijn 

dan 18 jaar. Naast het reguliere lidmaatschap biedt de vereniging de mogelijkheid voor 

een Zomer- of een Winterlidmaatschap. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Dit betreft 

meestal mensen die een andere sport beoefenen. Maar omdat die sport in de zomer- of  

wintermaanden stil ligt wordt deze periode gebruikt om regelmatig een partijtje te kunnen 

tennissen. Een klein percentage van deze leden wordt na deze periode regulier lid.   

Van de leden komt ca 75% uit Gaanderen zelf. De overige leden komen o.a. uit 

Doetinchem, Etten, Terborg, Megchelen, Ulft, Varsseveld, Wehl. 

Het bestuur van Tega’74 bestaat uit minimaal drie leden: een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester.  Naast het bestuur zijn er zes commissies, te weten: een 

Technische Commissie, een Evenementen Commissie, een Jeugd Commissie, een Bar 

Commissie, een Commissie Parkbeheer en uiteraard een Sponsor Commissie. De 

vereniging heeft een contract met één geschoolde tennistrainer voor lessen aan de jeugd 

en aan de senioren. 

De vereniging heeft een actieve evenementen kalender, met als jaarlijks terugkerende 

hoogtepunten de “Tega’74 Club Kampioenschappen” en sinds 2017 het Open Toernooi.  

De Clubkampioenschappen worden al sinds de oprichting in 1974 gehouden. Tennis is 

een levendige sport en Tega’74 is wat ledenaantal betreft één van de grotere 

sportverenigingen in Gaanderen. Tega’74 heeft zeer goede contacten met de Gemeente 

Doetinchem en de andere sportverenigingen in Gaanderen en aangrenzende dorpen. 
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Beleid  
 

Verenigingsbeleid 

De statuten van Tega’74 vermelden dat de vereniging formeel tot doel heeft: 

“Het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport”. Het beleid van de vereniging 

dat hieruit is afgeleid, is er op gericht het sociale karakter, de sportieve prestaties, de 

kwaliteit van het park en onze financiële onafhankelijkheid zo veel mogelijk te behouden. 

De jeugd speelt binnen onze vereniging een belangrijke rol, zij hebben immers de 

toekomst. Wij hechten daarbij niet alleen aan de sportieve prestaties van de jeugd, maar 

ook aan onze sociale verantwoordelijkheid in deze. 

 

Sponsorbeleid 

Elke vereniging is tot op zekere hoogte afhankelijk van sponsoren en sponsorgelden, zo 

ook Tega’74. Momenteel hebben wij diverse sponsoren waar wij erg blij mee zijn. De 

sponsorgelden die wij als vereniging ontvangen, besteden wij hoofdzakelijk aan 2 

belangrijke pijlers: jeugdbeleid en tennis technisch beleid. 

 

Jeugdbeleid    

Mede door de sponsorgelden is het voor onze vereniging mogelijk activiteiten voor de 

jeugd te organiseren: een Inloopmiddag, een Ouder-Kind Toernooi, de 

Jeugdclubkampioenschappen en uiteraard de Tennistrainingen op de woensdagmiddag. 

De kosten voor de training kunnen door de sponsorbijdrage zo laag mogelijk worden 

gehouden zodat de tennissport voor een groot deel van de jeugd toegankelijk is. Er wordt 

getraind in twee leeftijdsgroepen: tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar.   

 

Tennis-technisch beleid 

Binnen onze vereniging vinden wij het belangrijk dat de leden tennistraining kunnen  

volgen. Onze tennisleraar zorgt ervoor dat de oefenstof aansluit bij de wensen én 

mogelijkheden van de leden.  

Ruim 25% van de leden neemt deel aan diverse competities. De overige leden spelen op 

recreatief niveau binnen de eigen vereniging. 

De KNLTB organiseert diverse competities: de voorjaars-, de zomeravond- en de  

najaarscompetitie. Aan alle competities doen diverse teams mee: herenteams, 

damesteams en mixteams. Daarnaast doen veel leden jaarlijks mee aan diverse 

toernooien bij verenigingen in de omgeving. 
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Naast bovengenoemde pijlers, maken de sponsoren het ons mogelijk een extra feestelijk 
tintje te kunnen geven aan een prijsuitreiking of evenement.  
Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.  
 
Sponsorgelden zijn nadrukkelijk niet bedoeld - of nodig - voor het sluitend maken van ons 
budget. Ons financieel beleid is er op gericht dat het voortbestaan van de vereniging niet 
afhankelijk is van sponsorbijdragen. Uitgangspunt is een sponsorbijdrage rond 20% van 
ons budget. 

De Sponsorcommissie bestaat uit een 4-tal vrijwilligers, waarvan er één fungeert als 

coördinator en de brug vormt tussen de commissie en het bestuur. De commissieleden 

zorgen voor de werving van sponsoren, de administratie rondom de sponsoring, het 

contact met de sponsoren en tijdige realisatie van de sponsorverwachtingen. 
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De relatie tussen Sponsor en Vereniging 

 

Tega’74 ziet de relatie tussen sponsor en vereniging als een overeenkomst tussen twee 

partijen. De sponsor levert geld, goederen of een andere op geld waardeerbare prestatie. 

Tega’74 levert de afgesproken tegenprestatie. 

Bij de keuze van potentiële sponsoren gaat de commissie selectief te werk, Er moet een 

wederzijds belang aangetoond kunnen worden tussen de sponsor en de vereniging. 

Uitgangspunt moet zijn dat beide partijen voordeel van de relatie mogen verwachten en 

in beginsel bereid zijn een meer-jaren overeenkomst aan te gaan.   

 

Wat verwacht Tega’74 van een potentiële sponsor? 

- Een financiële bijdrage ten bate van Jeugdbeleid en Tennis technisch beleid.      
- Sponsoring in goederen: prijzen, kleding, tennismateriaal.  

 

Wat biedt Tega’74 haar sponsoren? 

- Naamsbekendheid doormiddel van communicatiedragers (winddoeken,  
reclameborden).      

- Toernooi sponsor, advertentieruimte op het digitale afhangbord en in de Open 
Toernooi brochure, advertentieruimte op de verenigingswebsite met directe link  
naar Sponsor Homepage. 

- Gelegenheid tot gastvrijheid.        
- Gratis lidmaatschappen. 
- (In overleg) gebruik van het tennispark. 
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Overeenkomsten tussen Tega’74 en Sponsoren 

 

Tega’74 beschouwt sponsoring als een serieuze en zakelijke aangelegenheid. Wanneer 
een sponsor bereid is de vereniging te steunen, wordt hiervoor een gezamenlijk contract 
op gesteld. Hierin staat beschreven welke vorm van steun en tegenprestatie aan elkaar 
geleverd wordt, met daarnaast aandacht voor het uitvoeren en evalueren van de 
overeenkomst. 
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De Sponsorpakketten 
 

Tega’74 Sponsorpakket  1/2 doek  
  

- 3 jaar sponsor 
- Winddoek (600 cm x 200 cm)   
- 2 sponsoren op 1 doek 
- Kosten: 3 jaar: € 215,- per jaar 

 
 

Tega’74 Sponsorpakket  Brons 
 

- Keuze: 3 of 5 jaar sponsor 
- Winddoek (600 cm x 200 cm) 
- Verlenging mogelijk na 3 jaar 
- Kosten: 3 jaar: € 400,- per jaar 
- Kosten: 5 jaar: € 370,- per jaar 

 
 

Tega’74 Sponsorpakket  Zilver  
 

- Keuze: 3 of 5 jaar sponsor 
- Winddoek (600 cm x 200 cm) 
- Verlenging mogelijk na 3 jaar 
- Eén gratis bedrijfslidmaatschap 3 of 5 jaar 

Kosten 3 jaar: € 555,- per jaar 
- Kosten 5 jaar: € 525,- per jaar  

 

Tega’74 Sponsorpakket Goud  
 

- Keuze: 3 of 5 jaar sponsor 
- Winddoek (600 cm x 200 cm) 
- Verlenging mogelijk na 3 jaar 
- Eén gratis eigen lidmaatschap 3 of  5 jaar 

(inclusief bardienstheffing) 
- Kosten 3 jaar: € 580,- per jaar 
- Kosten 5 jaar: € 550,- per jaar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tega’74 Sponsorpakket  Platina  
 

- Keuze: 3 of 5 jaar sponsor 
- Winddoek (600 cm x 200 cm) 
- Verlenging mogelijk na 3 jaar 
- Eén gratis eigen lidmaatschap 3 of 5 jaar 

(inclusief bardienstheffing) 
- Eén gratis bedrijfslidmaatschap 3 of 5 jaar 
- Kosten 3 jaar: € 735,- per jaar 
- Kosten 5 jaar: € 705,- per jaar 
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 Voor alle pakketten geldt gedurende de looptijd van het sponsorcontract dat: 

• De  sponsor jaarlijks een factuur ontvangt, zonder btw-vermelding, welke dient 
te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst.  
 

• De sponsor één keer per jaar gratis gebruik mag maken van de tennisbanen 

voor een eventueel door hem zelf te organiseren bedrijfstoernooi. Het aantal 

banen, de datum en tijdsduur (minimaal 2 uur) in overleg af (te) stemmen met 

Tennisvereniging Tega’74.   

 

• Uw naam wordt vermeld op de sponsorpagina van onze website 

www.tega74.nl Een doorlink naar uw eigen website is mogelijk. 

 

• De in het contract genoemde prijzen en/of sponsorbedragen zonder 

omzetbelasting zijn. 

Mocht Tega’74 gedurende de looptijd van het sponsorcontract 

omzetbelastingplichtig worden, dan zal het sponsorbedrag verhoogd worden 

met het wettelijk geldende percentage. 

 

• 2 Maanden voor de einddatum van het contract, de sponsorcommissie van 

Tega’74 contact met u opneemt voor eventuele 

verlenging/vernieuwing/upgrading  van het sponsorcontract.        

 
                        

              

 

http://www.tega74.nl/
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Extra Sponsormogelijkheden  

 

Op het tennispark staat een groot sponsorbord, "Vrienden van Tega’74", waarop door het 

bedrijfsleven en door leden een reclamebordje met naamsvermelding geplaatst kan 

worden voor een periode van drie jaar. 

 

Vrienden van Tega’74   

- Duur 3 jaar 
- Bordje (30 cm x 17 cm) aluminium sandwich materiaal  

met full colour naamsvermelding  
- Kosten: € 75,- per jaar  
 

Hiervoor ontvangt de sponsor jaarlijks een factuur, zonder btw-vermelding, welke dient te 

worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst.  
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Baansponsor  

De vier banen van ons tennispark, zijn genummerd. 

Het is mogelijk een baan te sponsoren.  
We kunnen maximaal 4 deelnemers toestaan.  

- Duur 5 jaar 
- Baan bord (2 m x 0,8 m) witte achtergrond, naamsvermelding full colour 
- Bankje met naamsvermelding 
- Naamsvermelding op het digitale afhangbord 
- Kosten: € 250,- per jaar  

 
Hiervoor ontvangt de sponsor jaarlijks een factuur, zonder btw-vermelding, welke dient te 
worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst.  
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