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1 Inleiding 
 
Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de vereniging. Met deze 
gelden kunnen er veel (sportieve)  activiteiten ontplooid worden en nieuwe , betere 
investeringen gedaan worden. 
 
In dit plan schetsen wij welke mogelijkheden er zijn om uw bedrijfsnaam via de 
tennisvereniging te kunnen communiceren en daarmee publiciteit te genereren. Het 
resultaat voor u als sponsor is verhoging van de naamsbekendheid, 
imagoverbetering of imagoverandering en omzetvergroting. Naast de publiciteit en 
naamsbekendheid zorgt de uitstraling van de sport voor een sympathiek, actief, 
dynamisch en jong imago. 

 

2 Waarom T.C. de Rhijenhof sponsoren 
 

Waarom zou u de tennisclub sponsoren? In eerste instantie helpt u de vereniging 
met uw sponsorbijdrage. Hierdoor heeft de vereniging meer financiële armslag en 
kan zij meer activiteiten ontplooien. 
 
Hiernaast heeft T.C. de Rhijenhof u ook veel te bieden: 
 
 Onze leden zijn uw klanten; 
 Kapitaalkrachtige doelgroep met bovengemiddeld inkomen; 
 Woonachtig in de betere buurten van Den Haag, Wateringen en omgeving; 
 Ca. 700 tennissers die lid zijn van T.C. de Rhijenhof; 
 De Rhijenhof treft jaarlijks veel bezoekers. Denk hierbij aan bezoekers die  

1-malig komen tennissen, bezoekers van de squash banen, bezoekers van het 
partycentrum. 

 Bedrijfslidmaatschap = fiscaal gunstig. 
 

3 Waar is sponsoring mogelijk? 
 

3.1 Sponsor mogelijkheden op het park 
 

3.1.1 Baansponsoring 
 
In overleg met Sportpark de Rhijenhof wordt de 
mogelijkheid geboden sponsoruitingen te 
plaatsen op de het sportpark. Hiervoor zijn de 
banen 2 t/m 14 beschikbaar gedurende het 
buiten seizoen. 
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3.1.2 Afhangbord 
 
Via de KNLTB is een nieuw afhangbord 
geïnstalleerd. Hier is advertentieruimte 
voor bedrijven. 
 

 

 

3.1.3 De Brasserie 
 
In de Brasserie bestaat de mogelijkheid via 
norrowcasting reclame op het flatscreen 
scherm te presenteren tijdens toernooien – 
competitiedagen e.d.  
 
 
 
 

 
 
 

3.1.4 Bannercarrousel op www.tcrhijenhof.nl 
Op de homepage van de website is een bannercarrousel. Voor de sponsoren kan 
een advertentie toegevoegd worden. 
 

3.1.5 Vaste banner op homepage 
Uw bedrijfslogo of advertentie krijgt een vaste plaats op de homepage van de 
vereniging. Hiervoor zijn slechts drie advertentieplaatsen beschikbaar.  
 

3.1.6 Nieuwsbrief 
In de nieuwsbrief is ruimte voor advertenties. Deze advertenties kunnen 1 maal 
geplaatst worden of per kalenderjaar. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 4x per jaar. 
 

3.1.7 Wedstrijden en evenementen 
Tijdens het kalenderjaar vinden er meerdere evenementen plaats op de Rhijenhof. 
Tijdens deze evenementen komen de uitingen van de sponsoren naar voren. Er kan 
naamsbekendheid gegeven worden aan één van de toernooien die gehouden 
worden. Denk ook aan naamgeving BBQ en feestavonden. 
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3.2 Sponsoruitingen 
 

3.2.1 Baansponsoring 
Er zijn meerdere mogelijkheden om sponsoruitingen op de banen te krijgen. De 
bedrijfsnaam en logo zijn het hele buitenseizoen (1 april tot 1 december) zichtbaar. 
 
 Winddoek met bedrijfslogo en wervelende tekst. 
 Spelersbankjes. 
 Scorebord. 

 
Pakket 1: € 750,00 per jaar voor onverlichte banen; 
Pakket 2: € 950,00 per jaar voor verlichte banen; 
 
 Exclusief kosten voor advertentiematerialen 
 Bij een driejarig contract. 

 
Spreken uw producten en/of diensten een jongere doelgroep aan? Dan is het 
tennismuurtje ook een leuke optie. 
 
Zie plattegrond volgende pagina voor baanindeling op het park. 
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3.2.2 Afhangbord 

Op het afhangbord worden advertenties in een carrousel getoond. 
 

 De kosten van een advertentie per kalenderjaar bedraagt € 100,00. 
 

 
3.2.3 De Brasserie 

Via de flatscreen tv’s worden reclamebanners gepresenteerd tussen de algemene 
mededelingen door.  
 
Tijdens competitiedagen zal de baanindeling afgewisseld worden met de reclame 
pagina’s. Hierdoor is het bereik niet alleen beperkt tot de leden van T.C. de 
Rhijenhof maar ook alle gasten die competitie komen spelen op de Rhijenhof. 
  
Tijdens toernooien wordt het speelschema getoond afgewisseld met de advertentie 
pagina’s. Hierdoor is het bereik niet allen beperkt tot de leden van T.C. de Rhijenhof 
maar ook alle gasten die zich in hebben geschreven voor het toernooi. 
 

 De kosten van een advertentie per kalenderjaar bedraagt € 100,00. 
 
 

3.2.4 Bannercarrousel op website  www.tcrhijenhof.nl 
Uw bedrijfslogo of advertentie rouleert in een bannercarrousel met meerdere 
advertenties van diverse bedrijven. 
 

 Beperkte investering; al mogelijk vanaf € 100,00 per jaar 
 
(De advertentie kan 4x per jaar gewijzigd worden). 
 
 

3.2.5 Vaste banner (advertentie) op homepage 
Uw bedrijfslogo of advertentie krijgt een vaste plaats op de homepage van de 
vereniging. Hiervoor zijn slechts drie advertentieplaatsen beschikbaar.  
 

 Jaarcontract bedraagt € 250,00 
 

Verhoog uw zichtbaarheid door te combineren met baansponsoring. 
 

3.2.6 Nieuwsbrieven 
 
Periodieke nieuwsbrief van het bestuur: Plaatsing per keer. Wordt verzonden naar 
ruim 600 leden. 
 

 Kosten advertentie € 25,00 
 

3.2.7 Wedstrijden en evenementen 
Tijdens de competitiewedstrijden, toernooien en andere evenementen kan extra 
reclame getoond worden op de schermen in de Brasserie. Er kan naamsbekendheid 
gegeven worden aan één van de activiteiten zoals clubtoernooi, November Rain 
toernooi, Apré Ski toernooi of andere evenementen. 
 

 Kosten bedragen € 125,00 
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4 Sponsorpakketten 
 

4.1 Pakket small 
 

 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel   €    100,00 
te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.     

 Nieuwsbrief 
Vermelding bedrijfsnaam/logo in de nieuwsbrief 
van T.C. de Rhijenhof (1x)     €      25,00 
         _________ 
Totaal netto (BTW 0%)      €    125,00 

 
 
 

4.2 Pakket Medium-I 
 

 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel   €    100,00 
te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.  

 Bedrijfslogo in banner carrousel op de website  €    100,00   
 Reclame afhangbord:      €    100,00 

Bedrijfsnaam/logo op afhangbord in de hal    
 Vermelding bedrijfsnaam/logo in de nieuwsbrief 

van T.C. de Rhijenhof (1x)     €      25,00  
         _________ 
Totaal bruto       €    325,00 
Pakketvoordeel       € -  100,00 
         _________ 
Totaal netto (BTW 0%)      €    225,00 
 
 

4.3 Pakket Medium-II 
 

 Bedrijfslogo op prominente vaste plaats op homepage €    250,00 
Van de website 

 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel   €    100,00 
te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.  

 Bedrijfslogo in banner carrousel op de website  €    100,00   
 Reclame afhangbord:      €    100,00 

Bedrijfsnaam/logo op afhangbord in de hal  
 Vermelding bedrijfsnaam/logo in de nieuwsbrief 

van T.C. de Rhijenhof (1x)     €      25,00  
         _________ 
Totaal bruto       €    575,00 
Pakketvoordeel       € -  125,00 
         _________ 
Totaal netto (BTW 0%)      €    450,00 
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4.4 Pakket Large 

 
 Baansponsoring verlichte gravelbaan    €    750,00 
 Speciale bedrijfspagina op club-website t.b.v. acties  €    150,00 
 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel   €    100,00 

te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.  

 Bedrijfslogo in banner carrousel op de website  €    100,00   
 Reclame afhangbord:      €    100,00 

Bedrijfsnaam/logo op afhangbord in de hal  
 Vermelding bedrijfsnaam/logo in de nieuwsbrief 

van T.C. de Rhijenhof (1x)     €      25,00  
         _________ 
Totaal bruto       € 1.225,00 
Pakketvoordeel       €  - 175,00 
         _________ 
Totaal netto (BTW 0%)      € 1.050,00 
 

 

Ook voor de tennissende ondernemer zijn twee pakketten samengesteld: 
 

4.5 Pakket Business Small 
 
 In pakket business Small zit 1x het lidmaatschap van T.C. de Rhijenhof  

(parkbijdrage, KNLTB afdracht en contributie club); 
 Deelname clubtoernooi 2 onderdelen; 
 Open toernooi 2 onderdelen; 
 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel    

te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.  

 Bedrijfslogo in banner carrousel op de website     
 Reclame afhangbord:       

Bedrijfsnaam/logo op afhangbord in de hal  
 
Kosten van pakket Business Small bedragen:   €    500,00 

 
 

4.6 Pakket Business large 
 

 In pakket business Small zit 2x het lidmaatschap van T.C. de Rhijenhof  
(parkbijdrage, KNLTB afdracht en contributie club); 

 Deelname clubtoernooi 4 onderdelen; 
 Open toernooi 4 onderdelen; 
 Reclame op club casting (flatscreen) in carrousel    

te zien tijdens openingsuren Brasserie, tijdens  
toernooien en competitiewedstrijden.  

 Bedrijfslogo in banner carrousel op de website     
 Reclame afhangbord:       

Bedrijfsnaam/logo op afhangbord in de hal  
 

Kosten van pakket Business Large bedragen:   €    650,00 
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4.7 Pakket op maat. 

 
Zitten uw wensen er niet bij, geen probleem. Wij kunnen een sponsorpakket op maat 
voor u aanleveren. 
 
Neem contact op met de penningmeester voor een vrijblijvend gesprek. 
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