
maatschappelijk
partner van uw
toeristische bedrijf

T.C. 't Oghe is een tennisvereniging die midden in de lokale gemeenschap staat. Tijdens onze
toernooien, verwelkomen wij bovendien tennissers uit de hele regio. De laagdrempelige verhuur
van de 4 tennisbanen is daarnaast een waardevolle voorziening voor de lokale recreatiesector. De
vele toeristen die naar Callantsoog en omgeving komen, weten ons park steeds beter te vinden!
 
Als maatschappelijk partner van uw bedrijf, stellen wij u graag in staat om onze baanverhuur als
extra faciliteit aan te bieden aan uw gasten.
 
Zoekt u daarnaast een manier om de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf te
vergroten? Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn, met ons uitgebreide sponsorprogramma. De
sponsoropbrengsten gebruiken wij o.a. om de contributie en lesgelden van de jeugd betaalbaar te
houden voor de ouders.
 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij zetten ze hieronder graag voor u op een rijtje.

www.oghe.nl - sponsoring@oghe.nl

https://www.oghe.nl/


1. baanverhuur voor uw gasten
U kunt uw gasten een uitstekende sportfaciliteit bieden, zonder dat u zelf hoeft te investeren. Als
maatschappelijk partner maken wij laagdrempelige huur van onze tennisbanen mogelijk voor uw
gasten, met een aantrekkelijke korting.
 
Het enige dat u hoeft te doen, is het promoten van de baanverhuur bij uw gasten. Zij boeken
vervolgens eenvoudig een tennisbaan via ons toegankelijke online boekingssysteem. Met het
gebruik van uw unieke kortingscode, besparen uw gasten 15% op de reguliere baanhuur.
 
Ook aan tennismaterialen is gedacht: het gebruik van 4 tennisrackets en tennisballen is
inbegrepen in de huurprijs. Deze materialen vindt de gast bij de tennisbaan; een duidelijke
instructie is opgenomen in de e-mail met de reserveringsbevestiging.

de voordelen op een rijtje

voor uw bedrijf: voor uw gasten: voor de vereniging:
sportfaciliteit voor uw gasten
wervend effect in sales & marketing
geen extra kosten

eenvoudig een tennisbaan huren in de
buurt van de accommodatie 
eigen tennismaterialen meenemen is
niet nodig

meer dynamiek op het tennispark
inkomsten voor de clubkas
promotie van tennis en de vereniging 
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 2. uw naam op ons tennispark

a. winddoeksponsor
Zo groot is uw bedrijfsnaam zelden zichtbaar. Op een groen winddoek
van maar liefst 12x2 meter springt uw bedrijfsnaam echt in het oog!
Niet alleen bij de spelers, maar ook bij de toeschouwers tijdens
toernooien, evenementen of bij de competitiewedstrijden.

www.oghe.nl - sponsoring@oghe.nl

b. scorebordsponsor
Het telbord op het uiteinde van ieder net, geeft met gele ballen aan
hoeveel games een speler heeft gewonnen. De spelers werken de
score bij als zij van speelhelft wisselen, minimaal 6 keer per wedstrijd.
Uw bedrijfsnaam hebben zij daarbij letterlijk onder handbereik! Ook
zichtbaar voor toeschouwers.

c. reclamebordsponsor
Of het nu gaat om spelers die een drankje doen na het tennissen of
toeschouwers die tijdens een toernooi op het terras of langs de banen
plaats-nemen: het hek langs baan 1 en baan 3 is het eerste dat zij zien.
Een prima mogelijkheid dus om daar uw bedrijfsnaam te tonen!

https://www.oghe.nl/


 tarievenblad sponsoring
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a. winddoeksponsor

sponsormaterialen
winddoek van 12 x 2 of 6 x 2 meter met

uw logo en bedrijfsinformatie in
zwarte bedrukking

extra voordelen
plaatsing van uw logo en link op de
website van T.C. ‘t Oghe gedurende de

looptijd van het contract

all-in tarief
€ 350/ jaar (winddoek 12 x 2 meter) of

€ 225/ jaar (winddoek 6 x 2 meter)

Contracttermijn: standaard 3 jaar, een andere termijn is in overleg mogelijk.
Sponsoring op maat? Informeer naar de mogelijkheden!
Alle tarieven zijn inclusief de kosten van het materiaal en opdruk en vrij van btw.
De sponsor levert het logo geschikt voor drukwerk en de overige te vermelden informatie.
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

b. scorebordsponsor

sponsormaterialen
beide zijden van een telbord met een

full-colour bedrukking met uw logo en
bedrijfsinformatie 

extra voordelen
plaatsing van uw logo en link op de
website van T.C. ‘t Oghe gedurende de

looptijd van het contract

all-in tarief
€ 225/ jaar (baan 1), € 175/ jaar (baan
2), € 200/ jaar (baan 3), € 150/ jaar
(baan 4)

c. reclamebordsponsor

sponsormaterialen
één zijde van een bord van 180x50 cm

met full-colour bedrukking met uw
logo en bedrijfsinformatie,  langs baan

1 of baan 3

extra voordelen
plaatsing van uw logo en link op de
website van T.C. ‘t Oghe gedurende de

looptijd van het contract

all-in tarief
€ 200/ jaar (baan 1) of € 175/ jaar
(baan 3)

https://www.oghe.nl/

