
Jaarverslag Sponsorcommissie OTV 2021 

Inleiding 

De sponsorcommissie is bezig het sponsorschap om te ze2en naar partnerschap waarbij er een win-win-win 
situa7e is voor de partner, de leden, en OTV. 

Het doel van partnerschappen is om op OTV een cultuur te creëren waarin leden andere leden willen leren 
kennen, ook die niet direct tot hun eigen spor7eve groep behoren. Een cultuur waarin leden elkaar zien en 
elkaar weten te vinden, ook naast de baan. Deze cultuur willen we opbouwen samen met kwalita7ef 
hoogwaardige lokale partners, omdat we geloven in de posi7eve werking van een breed, lokaal en krach7g 
netwerk.  

Onze huidige partners 

Onderstaand overzicht geeE weer welke partners in 2021 een rela7e hadden met OTV.  

Sponsoren die contract hebben opgezegd 

De volgende sponsoren hebben het contract opgezegd: 
• Tesink (bord baan 8) 
• Stellicher (CC sponsorbord) 
• Rabobank (doek baan 2) 

Nieuwe partners per 2021 

In 2021 hebben heeE de volgende partners zich aan OTV verbonden. 
• Nama (doek baan 8) 

Sponsor type sponsoring

Spitman Makelaars doek CC
Spitman Makelaars CC sponsorbord
House of Tennis bord baan 8
Meijer & Siegers bord baan 8
Schoonmaakbedrijf Drost & Zonen bord baan 8
Stein Installaties Arnhem bord baan 8
Tennis Store bord CC & scorebord baan 5
De Oude Herbergh CC sponsorbord
KIEN CC sponsorbord
Ree-zo Electroworld CC sponsorbord
Lensen Hoveniers doek baan 1
Kremer Bouwadvies doek baan 3
Spreng Menswear doek baan 5
Daan de Haan Boomverzorging doek baan 6
Frank Pouwer doek baan 7
Nama doek baan 8
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Type sponsoring 

Het partnerschap kan tot ui7ng komen via doeken achter de banen, of borden aan de zijkant van de banen. Ook 
het leveren van producten in natura is mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de houten statafels, het hout voor de 
zi2afeltjes, de houtsnippers bij de speeltoestellen, en de verf voor het clubhuis. 
Daarnaast zijn we bezig partners te vinden die (het onderhoud van) de huidige, en de aanleg van de tweede 
padelbaan willen sponsoren. 

Het binden van sponsoren 

Voorheen werden sponsoren jaarlijks uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. De laatste jaren is dit wat 
minder tot zijn recht gekomen.  

Enkele sponsoren hebben aangegeven het leuk te vinden onze nieuwsbrieven te ontvangen zodat ze op de 
hoogte zijn van ontwikkelingen bij OTV. Daarnaast willen we in 2022 meerdere bijeenkomsten met alle 
sponsoren organiseren waarin er leuke ac7viteiten plaatsvinden. 

De ‘partner’commissie 

Er is sterke behoeEe aan vrijwilligers die ons bij het verder opze2en van een uitgebreid partnernetwerk willen 
ondersteunen. 
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