
 

 

 
 

Help jij Martino, Erik en Maarten? Leden sponsorcommissie gezocht 

 

Sponsoring is belangrijk voor onze tennisvereniging. Onze sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan 

de sport, het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding. Wij zijn dan ook erg blij met onze huidige 

sponsoren. Om hen vast te houden en nieuwe sponsoren te werven, zoeken we: 

 

Leden voor onze sponsorcommissie 

 

Wij hebben ervoor gekozen om dit geen bestuursfunctie te laten zijn. Het sponsorbeleid komt via de 

penningmeester in het bestuur. Geen extra urenbelasting dus, al je inzet kan gericht worden op de 

sponsoring. 

Wat doet de sponsorcommissie? 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, 

subsidies en dergelijke. De commissie coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid. Ze legt en 

onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors en is samen met de penningmeester verantwoordelijk 

voor de overeenkomsten met de sponsors (en ziet toe op de naleving ervan). 

Ook belangrijk: de commissie behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging (en vice versa)  

Voortbouwen en uitbouwen 

Na de lidmaatschap- en barinkomsten, leveren de sponsorinkomsten de grootste bijdrage aan de gezonde 

financiën van TV Cromwijck. Momenteel hebben we al een groot aantal sponsoren die bereid is structureel 

onze vereniging te steunen. Anderen beslissen op jaar- of evenementbasis bij te dragen. Je begint dus zeker 

niet vanaf nul. De uitdaging zit er in om aanvullende sponsoren te vinden en de binding van de sponsoren 

met de club te vergroten om zo structureel sponsoring te borgen. 

 

Met zo’n 675 leden is het bereik van onze vereniging groot. De competities zijn druk bezet, de toernooien 

en activiteiten worden flink bezocht en via website en clubapp worden er velen bereikt. Een mooie basis 

voor een gezond sponsorbeleid.  

Om dit goed te doen hebben we jou nodig. Doe je mee? 

Vragen en inlichtingen 

Heb je interesse en wil je meer weten? Bel Ronald (0646 446 042) 

Het bestuur 


