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Doelen en beleid 
 

1.1 Doelen 
 
De Sponsorcommissie bied het doel om het bedrijfsleden op tal van interessante sponsormogelijkheden te 
wijzen om hun bedrijf te presenteren aan de leden. 
Hierbij is het hoofddoel van de commissie een constante bron van inkomsten te genereren t.b.v.  
de vereniging. 
 

1.2 Beleid 
Binnen het kader voor sponsoring is de sponsorcommissie gemachtigd zelfstandig te handelen binnen de gestelde 
kaders van het beleid om zich voor tennisvereniging Asmunt optimaal te kunnen inzetten. Het bestuur van TV 
Asmunt blijft eindverantwoordelijk. De voorzitter van de Sponsorcommissie informeert de voorzitter over de status 
quo van de sponsorcommissie. 
 

 Wijzigingen die leiden tot het aanpassen van het staande beleid worden altijd voorgelegd aan het bestuur 
van de vereniging. 

 Elke overeenkomst moet tot doel hebben de club er financieel beter te van laten worden of de naam van 
club te helpen verbeteren. Er is geen enkele reden waarom activiteiten worden ondersteund waarmee de 
club geen (direct óf indirect) voordeel behaald. 

 Niet essentieel is dat deze overeenkomst die verbetering op korte termijn realiseert.  

 Sponsoring in indirecte zin, in natura of diensten, is toegestaan, maar zal als zodanig wel in de 
sponsorresultaten worden opgenomen. De donatie mag niet strijdig zijn met het overig beleid van de club 
of wetgeving. 

 Alle sponsorvormen zullen middels een integrale benadering inzichtelijk worden gemaakt en derhalve 
beheersbaar zijn. 

 Binnen enkele onderdelen van de sponsoring vallen privileges die enkel als onderdeel van die sponsorvorm, 
dwz dat betreffend pakket, genoten kunnen worden. 

 Nieuwe sponsorvormen zullen altijd aangeboden worden aan de lopende sponsoren, ter beoordeling of 
men een overstap interessant vindt. 

 de contractuele eisen van de sponsor de huidige “gebruikelijke” manieren van sponsoren niet in conflict 
brengen met de oudere sponsoren. (voorbeeld, als een nieuwe bakker wel wil sponsoren maar hij wil dan 
dat de “oude” bakker niet meer mag sponsoren, dat is niet bespreekbaar)  
 

Binnen de reclame uiting is alles toegestaan mits: 

 de uiting niet stuitend is binnen de goede smaak en 

 de uiting niet stuitend is binnen de ethisch te hanteren normen. 
In geval van twijfel zal worden overlegd met de voorzitter van TV Asmunt. 

 de toegepaste kleuren niet in strijd zijn met de juiste uitingsnorm als aangedragen binnen de KNLTB 

 de reclame-uitingen voldoen aan eventuele technische eisen waar deze van toepassing zijn (winddoeken 
hebben een maximaal gewicht etc) 
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2 Beheer en organisatie 

2.1 Beheer 
 
Afspraken m.b.t. de sponsoren zullen kenbaar gemaakt worden aan voorzitter/penningmeester. 
De penningmeester zal zo spoedig mogelijk na ontvangen informatie de sponsor factureren en jaarlijks monitoren. 
 
In verband met het opstellen van de begroting van de vereniging stelt de sponsorcommissie in september 
voorafgaand aan het nieuwe jaar het sponsorplan (incl. de verwachte opbrengsten) op. 
 
 

2.2 Organisatie 
 
De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:  
 

 Opstellen sponsorovereenkomsten 

 Afsluiten en bewaken van sponsorovereenkomsten, welke allereerst door het bestuur moeten zijn 
goedgekeurd 

 Penning meester informeren facturatie sponsorgelden 

 Opstellen van sponsor pakketten en sponsor items 

 Acquisitie 

 Up to date houden van de commerciële/informatieve kant Narrow Casting 

 Beheercommissie informeren over de reclame uitingen langs de banen. 
Welke borden verwijdert dienen te worden en welke borden/doeken gehangen dienen te  
worden.   
 

 
Taakverdeling zal naar persoonlijke capaciteiten worden verdeeld onder de leden van de Sponsorcommissie 
 
 

3 Communicatie 

3.1 Communicatie naar bestuur 
 
Op reguliere basis, zal de sponsorcommissie verslag doen van de voortgang middels de notulen van de meest 
courante vergadering. Ook alle overige formele communicatie zal tussen de voorzitter van de 
sponsorcommissie en het bestuur verlopen middels de voorzitter. We onderkennen daarbij onderstaande 
communicatiemomenten; 

 Jaarlijkse vaststelling van de begroting. 

 Op basis van rapporteren over de voortgang en status van de gestelde doelen.  
Voorzitter krijgt een kopie van de notulen. 

 Gewenste tussentijdse wijzigingen op beleid en kader worden door middel van voorstellen ter 
goedkeuring aan het bestuur van de tennisvereniging voorgelegd. 

 Nieuwe sponsoren kenbaar maken bij de voorzitter. 

 Sponsorcontracten laten ondertekenen door voorzitter en penningmeester. 
 
 



 

5 

 

 
 
 

3.2 Communicatie naar sponsoren 
 
Er zullen verschillende communicatiemomenten naar sponsoren zijn die een formeel of informeel karakter 
kennen. Alle communicatie van en naar sponsoren zullen via de sponsorcommissie geleid worden. Dit wordt 
noodzakelijk geacht om alle gemaakte afspraken met sponsoren, die vastgelegd zijn in 
sponsorovereenkomsten, eenduidig te houden. Tevens voorkomt men hiermee een veelheid aan contacten 
van diverse leden van de club met sponsoren die mogelijk niet op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. 
 
Een opsomming van mogelijke contactmomenten; 

 Vaststellen van sponsorovereenkomst, inclusief een jaarlijkse herziening 

 Uitnodigingen voor evenementen 

 Facturatie 

 Contractbespreking/vernieuwing 
 

3.3 Communicatie naar leden 
 
Voor de communicatie naar leden is bedoeld de communicatie waarop nieuwe sponsoren worden geïntroduceerd 
naar de leden dan wel dat er een vermelding komt van een herziening van de bestaande afspraken. 
 
 Een opsomming van mogelijke contactmomenten: 

 Introductie nieuwe sponsor via de website 

 Vermelding bij verlening contract via de website 

 Wijziging kortingsmogelijkheden. 

 Stoppen van kortingsvoordeel. 
 
 
 
 

4 Sponsor aanbod 

4.1 TV Asmunt Sponsor packet BASIC 
 

o Reclamebord baan 3 en 4     € 
o Reclamebord baan 5,6,9 en 10    €   
o Reclamebord baan 1,2,7,8,11 en 12   €   
o Reclamedoek baan 3 en 4     €   
o Reclamedoek 5,6,9 en 10     €   
o Reclamedoek 1,2,,7,8,11 en 12    €   
o Scorebordjes op banen     €   
o Club van 100      €     
o Vermelding op de website    €   
o Narrow Casting      €   
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4.2 TV Asmunt Sponsor pakket PREMIUM  

€   
 Reclamebord op baan 3,4,9 of 10 (Meerprijs winddoek € 125,00) 

 Deelname activiteiten `vrienden van TV Asmunt` 

 Naam op steunpaal in clubhuis 

 Naam op website TV Asmunt met doorlink eigen website 
 

4.3 TV Asmunt Sponsor pakket Superior   

€   
 Reclamebord op baan 1,2,5,6,7 of 8 (Meerprijs winddoek € 125,00) 

 Deelname activiteiten `vrienden van TV Asmunt`  

 Naam op steunpaal in clubhuis 

 Naam op website TV Asmunt met doorlink eigen website 
 

4.4 TV Asmunt Sponsor pakket VIP   

€   
 Eén bedrijfslidmaatschap  (meerprijs per extra bedrijfslidmaatschap € 250,00) 

 Reclamebord op baan 1,2,5,6,7 of 8 (Meerprijs winddoek € 125,00) 

 Deelname activiteiten `vrienden van TV Asmunt` 

 Naam op steunpaal in clubhuis 

 Naam op website TV Asmunt met doorlink eigen website 
 
 
 Algemene voorwaarden: 

- De contracten worden afgesloten voor een periode van 3 jaar 
- De facturatie geschiedt jaarlijks en vooraf 
- Prijswijzigingen en drukfouten binnen deze uitgaven zijn voorbehouden.  
- Alle genoemde prijzen zijn exclusief materialen voor borden, opmaakkosten ra, het verzorgen van 

de reclame-uitingen kan door TV Asmunt tegen kostprijs geregeld worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
 
 

4.5 Toelichting van sponsor items 
 

Wat krijgt een sponsor voor het bedrijfslidmaatschap van TV Asmunt? 
 
o 365 dagen per jaar tennissen zoals een normaal lid. 
o een flexibele niet persoonsgebonden afhangpas met bedrijfsnaam, om ook andere personen 

middels die pas binnen het bedrijf te kunnen laten tennissen óf,  
o een naamsgebonden afhangpas, om als speler ook buiten TV Asmunt toernooien te kunnen 

spelen, via een registratie bij de KNLTB. De laatste optie staat geen verschillende gebruikers van 
de bedrijfspas toe op de club, de pas is dan persoonsgebonden. 

o Vrijstelling van de bardienstplicht. 
o Bedrijfslidmaatschap is steeds voor de duur van het sponsorcontract 
 

 

 Naam op website TV Asmunt 

o Iedere sponsor van een pakket krijgt een vermelding op de TV Asmunt website. Een link zorgt 
ervoor dat bezoekers van onze site automatisch terechtkomen op de homepage van het 
betreffende bedrijf. 

 

 Reclamebord en doek 

o Bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om bij aanschaf van een pakket of als los object 
reclame te maken op de diverse banen met een reclamebord of doek. Er wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde `zichtbanen` en `niet zichtbanen`. Hierin is een 
prijsdifferentiatie aangebracht. Zichtbanen zijn baannummers 1,2,7,8,11 en 12. Niet zichtbanen 
zijn 3,4,5,6,9 en 10.  

 
De KNLTB schrijft de volgende richtlijnen voor met betrekking tot reclame-uitingen op de banen? 

 
Onze borden zijn 250 x 60 cm. Onze reclamedoeken zijn 1000 x 200 cm. Langs de lange kant van de baan zijn er 
geen voorschriften voor kleur. Op de korte kant van de baan geldt volgens het wedstrijdreglement dat de kleur 
niet hinderlijk mag zijn voor de speler. Vandaar dat wij als basiskleur groen hanteren bij winddoeken. 

 

 Scorebordjes op banen 

o Op het scorebordje op de banen bieden we de mogelijkheid reclame te maken.  
 

 Verbinden bedrijfsnaam aan toernooi 

o Er worden jaarlijks diverse drukbezochte toernooien gehouden. Wij bieden de mogelijkheid om 
per jaar een bedrijfsnaam te verbinden aan het toernooi. Deze naam zal in alle communicatie 
uitingen voor dat betreffende toernooi te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld papieren uitnodigingen, de 
TV Asmunt site, toernooi posters, KNLTB agenda, etcetera.  De hoogte van het bedrag wordt 
bepaald door de `uitstraling` en `importantie` van het toernooi. Zo zal een open toernooi 
kostbaarder zijn dan een intern toernooi. 

 


