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sponsormogelijkheden

enTreeZUilsponsor
De verlichte entreezuil staat bij de entree 
op een plaats waar alle bezoekers aan 
onze vereniging (en ook het naastgelegen 
complex) zicht op hebben bij het betre
den en verlaten van het park. Wij bieden 
u als sponsor een reclame uiting die ook 
’s avonds goed zichtbaar is. De borden 
worden periodiek gewisseld van plaats in 
de zuil voor zichtbaarheid van alle zijden.

roTerende ZUilsponsor
Met een bord op een vaste plaats in een 
van onze roterende zuilen is uw sponsor
naam goed zichtbaar voor alle bezoekers 
aan onze vereniging (en ook het naast
gelegen complex). Ook bij het verlaten 
passeer je de zuilen. De zuilen zijn vanaf 
ons terras zichtbaar en roteren tijdens de 
openingstijden van de kantine. ’s Avonds 
zijn de borden verlicht.

klokZUilsponsor
Aan onze kolkzuilsponsoren bieden wij 
een reclame uiting op een centrale plaats 
op ons tennispark. De verlichte klokzuil is 
vanaf alle banen zichtbaar en geeft de tijd 
en temperatuur weer. Een blikvanger waar 
tennisspelers en bezoekers regelmatig 
naar kijken, ook ’s avonds. De borden 
worden periodiek gewisseld van plaats in 
de zuil voor zichtbaarheid van alle zijden.

Bordsponsor
Als sponsor van een bord op een baan is 
uw naam duidelijke zichtbaar voor spelers 
en toeschouwers vanaf het terras of zit
plaatsen naast de baan. Met de sponso
ring van een bord voelt het dus alsof deze 
baan uw baan is. De vereniging heeft en
kel de banen die van een afstand goed 
zichtbaar zijn aangewezen als plaats voor 
het ophangen van reclameborden.

WindsChermsponsor
Als sponsor van een windscherm op één 
van onze tennisbanen heeft u een unieke 
kans om uw naam groot in beeld te bren
gen bij alle leden en bezoekers. In ver
band met de uitstraling van ons park en 
de regels van de tennisbond KNLTB zijn 
er richtlijnen voor de kleur van het doek 
en de opdruk van uw reclame uiting. Een 
windscherm wordt gemaakt van duur
zaam materiaal.

eVenemenTsponsor
De verschillende commissies van TV De 
Balledonk organiseren diverse activiteiten 
en evenementen waarbij er de mogelijkheid 
is om een sponsor te betrekken. De spon
sorbijdrage wordt altijd via de sponsorcom
missie aan een commissie ter beschikking 
gesteld. Als sponsoruiting kunt u denken 
aan een financiële bijdrage of een onder
steuning in producten of diensten.

De sponsorcommissie van onze vereniging 
staat altijd open voor activiteiten waarbij 
wij u als sponsor kunnen betrekken.  
De wisselwerking tussen sponsor en  
vereniging is iets waar beiden plezier  
en voordeel uit moeten halen.

Alle sponsoren worden vermeld in het 
verenigingsblad de Ees, op de verenigings-
website en op het beeldscherm in de  
kantine. Tevens mag u als sponsor één 
maal per jaar kosteloos gebruik maken  
van een aantal tennisbanen voor een  
bedrijfsevenement.
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hooFdsponsor
Als hoofdsponsor van de vereniging wordt 
uw naam positief uitgedragen binnen de 
vereniging en krijgt u meerdere opties voor 
reclame uitingen. Onder andere een wind
scherm op baan 1, de Paraplu-overkap
ping, advertentieruimte in het verenigings
blad De Ees, vermelding op onze website 
en op het beeldscherm in de kantine.



TV de Balledonk 
Droevendaal 4 

5473 BH Heeswijk-Dinther 
sponsorcommissie@tvdeballedonk.nl

Bekijk onze promotievideo op www.tvdeballedonk.nl

plaaTsing en onderhoUd
De plaatsing en het onderhoud van uw windscherm of bord 
gebeurt in overleg met onze technische dienst, die het park 
beheren. Zij zullen tevens in opdracht van de sponsor
commissie de borden in de klokzuil en entreezuil periodiek  
verplaatsen.

sponsorCommissie
De sponsorcommissie van TV De Balledonk is de schakel 
tussen de vereniging en de sponsoren. De commissieleden 
richten zich op het maken en uitvoeren van het sponsor
beleid. Het is belangrijk dat u als sponsor een duidelijk  
aanspreekpunt heeft en dat de vereniging u informeert wat 
er gerealiseerd wordt door uw sponsoring!

In deze brochure word u over de mogelijkheden van spon
soring bij TV De Balledonk geïnformeerd. De vereniging biedt 
u verschillende wijzen van promotie van uw bedrijfsnaam op 
het tennispark, in de sportkantine, in het verenigingsblad, op 
de website of bij activiteiten.

Graag komt de commissie met u in contact om te laten zien 
wat TV De Balledonk u kan bieden! Kijk voor de sponsor 
promotievideo op tvdeballedonk.nl en meld u aan via  
sponsorcommissie@tvdeballedonk.nl.

Tennis & sponsor
In Heeswijk-Dinther wordt sinds 1970 tennis gespeeld. Door 
jong en oud, individueel en in teamverband. TV De Balle
donk is een vereniging met actieve leden die zorgen voor 
een sociale en sportieve ontmoetingsplek. Om de sport te 
promoten worden er niet alleen training, KNLTB competities 
en toernooien aan de leden aangeboden maar worden er 
ook speciale jeugd- en senioractiviteiten georganiseerd.

Om deze promotie van de sport in stand te kunnen houden 
is de financiële ondersteuning van sponsoren onmisbaar. De  
vereniging is erg dankbaar voor de sponsorgelden die bedrijven 
en particulieren doneren. Door deze gunning laat u als spon
sor zien dat u maatschappelijk betrokken bent en de tennis
sport een warm hart toedraagt.

geZond sporTBeleid
Het bestuur van TV De Balledonk heeft een beleidsplan 
waar een duidelijke focus gelegd wordt op het laagdrempe
lig toegankelijk houden van tennis voor de jeugd en minder  
bedeelden. Het is van maatschappelijk belang dat de jeugd 
opgroeit met het uitoefenen van een sport als tennis. Jong 
geleerd is oud gedaan. Tennis is immers flexibel in te passen 
in je leven en goed voor de gezondheid.


