
TV Asmunt is een gezellige club 
waar ruim 900 leden sinds 
1981 naar alle hartenlust 

samen tennis spelen. De club heeft een 
gezonde balans tussen beginners en 
gevorderden en tussen jong en oud. Bij TV 
Asmunt staat duurzaamheid voorop met 
LED lampen en zonne panelen als voorbeeld. 

De club kent 10 kunstgras buitenbanen 
waar het hele jaar door op gespeeld kan 
worden, 1 minibaan voor aller kleinste van 
de vereniging en een dubbele slagmuur 
waar volop geoefend kan worden. Door 
het jaar heen worden een tal van activi
teiten georganiseerd voor de jeugd 
en senioren zoals interne competities, 
club kampioenschappen, gezelligheids
toernooien, ook om bestaande en nieuwe 
leden te laten integreren.

Uw bedrijf aan onze mooie club 
ver binden? Lees dan verder voor de 
sponsor  programma’s. Wij gaan graag met 
u in gesprek om dit samen een mooie 
invulling te geven.

Namens, TV Asmunt

De sponsorcommisie

VOORWOORD

Samen scoren sinds 1981

Meer informatie of op zoek naar 
andere mogelijkheden:  

www.tvasmunt.nl/sponsoring  
of een mail naar sponsoring@tvasmunt.nl

PRAKTISCHE ZAKEN

•    Bij aanlevering van uw logo/ afbeelding in 
het juiste formaat regelen wij de rest. 

•    Sponsorborden en winddoeken 
worden vervangen door de club bij 
verminderde staat.

•    Alle in deze brochure genoemde prijzen 
zijn jaarlijks exclusief btw. 

•    De contracten worden met de vereniging 
afgesloten voor een periode van 3 of 
5 jaar, contractjaren lopen altijd van 
1 januari t/m 31 december. Delen van 
een jaar worden per kwartaal afgerekend.  

•    Sponsorkosten zijn voor uw bedrijf 
fiscaal aftrekbaar.

Toernooisponsor  
Prijs per toernooi: € 500 

•    Uw naam verbinden aan één van 
onze events. (open zomer / winter 
/ jeugd toernooi of clubkampioen
schappen Asmunt).

•    Alleen mogelijk in combinatie met 
pakket ”Set” of ”Match”.
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Sponsorpakket Game
Prijs per jaar: € 400,- bij 3 jaar
Prijs per jaar: € 350,- bij 5 jaar

•    Sponsorbord met uw bedrijfsnaam 
op baan 1-10. Met uitzondering van 
baan 8.

•    Een vermeldingen op de 3 HD-
narrow casting schermen in het 
clubpaviljoen

•     Uw naam op de sponsorpagina 
van de TV Asmunt website met een 
doorklik link naar uw website.

•    Deelname activiteiten “vrienden 
van Asmunt”, inclusief jaarlijks sponsor
event.

Opties i.c.m. het ”Game” pakket:
•    Bedrijfslidmaatschappen  

– per 1: € 250,- / per 10: € 100,-
•    Groot groen winddoek 12x2m. langs 

baan 3 of 4 – € 200,-

Sponsorpakket Set
Prijs per jaar: € 700,- bij 3 jaar
Prijs per jaar: € 625,- bij 5 jaar

•    Groot groen winddoek (12x2 m.) 
langs baan 1, 2, 5 of 6.

•    Sponsorbord met uw bedrijfsnaam 
op baan 1-10. Met uitzondering van 
baan 8.

•    Twee vermeldingen op de 3 HD-
narrowc asting schermen in het 
clubpaviljoen.

•    Uw naam op de sponsorpagina 
van de TV Asmunt website met een 
doorklik link naar uw website.

•    Deelname activiteiten “vrienden 
van Asmunt”, inclusief jaarlijks 
sponsor event.

•    Standaard logo op het sponsorbord 
met een social media vermelding.

Opties i.c.m. het ”Set” pakket:
•    Bedrijfslidmaatschappen  

– per 1: € 250,- / per 10: € 100,- 
•    Extra sponsorbord op baan  

1 ,2, 3, 4, 9 of 10 – € 150,-
•    Competitiekleding jeugd  

– prijs op aanvraag

Sponsorpakket Match
Prijs per jaar: € 1.000,- bij 3 jaar
Prijs per jaar: € 900,- bij 5 jaar 

•    Groot groen winddoek van 9x2 m. 
langs baan 7 of 8. Elders in overleg.

•    Sponsorbord op baan 1-8. Met uitzon
dering van baan 4.

•    Twee vermeldingen op de 3 HD-
narrow casting schermen in het 
clubpaviljoen.

•    Uw naam op de sponsorpagina 
van de TV Asmunt website met een 
doorklik link naar uw website.

•    Deelname activiteiten “vrienden van 
Asmunt”, inclusief jaarlijks sponsor
event.

•    Groot logo op het sponsorbord met 
een social media vermelding.

•    Artikel in de digitale nieuwsbrief 
“Sponsor in de spotlight”, verschijnt 
1 keer per jaar.

•    Prominent benoemd op de TV Asmunt 
website en in de KNLTB ClubApp.

•    Begrenst tot maximaal 4 ”Match” 
sponsoren.

Opties i.c.m. het ”Match” pakket:
•    Bedrijfslidmaatschappen  

– per 1: € 250,- / per 10: € 100,-
•    Extra sponsorbord op baan  

1 ,2, 3, 4, 9 of 10 – € 150,- 
•    Competitiekleding jeugd 

 – prijs op aanvraag

SPONSOR PROGRAMMA’S

Maatschappelijk 
verantwoord 
tennissen


