
De sponsorcommissie van Tv De BalleDonk en De sponsor  
verklaren Te zijn overeengekomen:

O  Hoofdsponsoring. Uitgewerkt in een aparte sponsorovereenkomst die namens de vereniging ondertekent wordt door het  in overleg 

Bestuur en de sponsorcommissie. Bevat ten minste reclame op het windscherm van baan 1 en de paraplu-overkapping,  

advertentieruimte in het verenigingsblad De Ees, naamsvermelding op verenigingswebsite en kantine beeldscherm.

 Termijn: voor de periode van 3 jaar. Let op: voor deze vorm van sponsoring kan een wachtlijst zijn.

O  Windschermsponsoring. Aanschaf (of vervanging) doek inclusief opmaak, bedrukken en plaatsing. €500,00 eenmalig 

Sponsoring inclusief vermelding in verenigingsblad, op website en kantine beeldscherm. €250,00 per jaar

 Afmeting: breed 1200 x hoog 200 cm.   

 Termijn: voor de periode van 3 jaar. Let op: voor deze vorm van sponsoring kan een wachtlijst zijn.

O  Klokzuilsponsoring. Aanschaf (of vervanging) bord inclusief opmaak, bedrukken en (ver)plaatsing.  € 125,00 eenmalig 

Sponsoring inclusief vermelding in verenigingsblad, op website en kantine beeldscherm. €280,00 per jaar

 Afmeting: breed 110 x hoog 43 cm.

 Termijn: voor de periode van 3 jaar. Let op: voor deze vorm van sponsoring kan een wachtlijst zijn.

O  Entreezuilsponsoring. Aanschaf (of vervanging) bord inclusief opmaak, bedrukken en (ver)plaatsing.  € 125,00 eenmalig 

Sponsoring inclusief vermelding in verenigingsblad, op website en kantine beeldscherm. €200,00 per jaar

 Afmeting: breed 110 x hoog 40 cm. 

 Termijn: voor de periode van 3 jaar. Let op: voor deze vorm van sponsoring kan een wachtlijst zijn.

O  Roterende zuilsponsoring. Aanschaf (of vervanging) bord inclusief opmaak, bedrukken en (ver)plaatsing.  € 60,00 eenmalig 

Sponsoring inclusief vermelding in verenigingsblad, op website en kantine beeldscherm. €150,00 per jaar

 Afmeting: breed 60 x hoog 30 cm.

 Termijn: voor de periode van 3 jaar.

O  Bordsponsoring. Aanschaf (of vervanging) bord inclusief opmaak, bedrukken en (ver)plaatsing.  € 100,00 eenmalig 

Sponsoring inclusief vermelding in verenigingsblad, op website en kantine beeldscherm. €150,00 per jaar

 Afmeting: breed 95 x hoog 45 cm.

 Termijn: voor de periode van 3 jaar.

O  Evenementsponsoring. Sponsorbedrag in financiële vorm, producten of diensten.  Vanaf €250,00 

Betreft evenement/commissie: _______________________ .

 Termijn: voor de periode van 1 jaar.

onDer De voorwaarDen:

Aanvang: een termijn gaat altijd in op 1 juli van een jaar. Facturatie gebeurt per jaar aan het begin van de termijn en sponsorbedragen 

kunnen door de tennisvereniging periodiek geïndexeerd worden. Genoemde bedragen zijn exclusief eventuele van toepassing zijnde B.T.W.

Verlenging: na de periode van 3 jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de periode van 1 jaar tot wederopzegging.

Opzegging: de opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient dus voor 1 juni van een jaar schriftelijk te gebeuren, via sponsorcommissie@

tvdeballedonk.nl. Opzegging gedurende de aanvangsperiode van 3 jaar is niet mogelijk. In geval van het niet nakomen van de 

betalingsverplichting door de sponsor mag de vereniging een reclame uiting (tijdelijk) verwijderen.

Aanschaf: de kosten voor aanschaf, opmaak en bedrukking van een windscherm of bord zijn voor rekening van de sponsor. Ook in geval 

van vervanging of reparatie. De sponsorcommissie regelt de aanmaak en plaatsing ervan.

Overeengekomen te Heeswijk-Dinther op datum   met als startdatum 1 juli  .

Sponsornaam   

Adres   

Postcode/plaats  

Contactpersoon     Handtekening  

sponsorovereenkomsT


