
Informatiepakket sponsoring
Meer dan alleen een sponsor

www.tczwaanshoek.nl

Contact: Chris Pluijmen (telefoon: 06-26026611)

https://www.tczwaanshoek.nl/


Tennisclub Zwaanshoek speelt een belangrijke rol in de gemeente Haarlemmermeer. De vereniging bestaat al meer dan 43 jaar en staat in de regio bekend 
als een gezellige club voor senioren en junioren. Zowel de competitiespeler als de recreatieve speler voelt zich thuis op ons tennispark. Onze 
leden spelen het hele jaar op 9 verlichte all-weather tennisbanen.

De vereniging staat midden in de Nederlandse samenleving. In 2018 heeft Tennisclub Zwaanshoek zichaangesloten bij Nederland 
Sportief. Ieder jaar organiseert een team van enthousiaste vrijwilligers een speciale tennisdag voor kinderen en volwassenen die naar Nederland zijn gevlu
cht, of hier zijn komen wonen voor hun werk. De Balletje Slaan-actie is een ander voorbeeld van onze sociale functie in de regio.

Welkom bij Tennisclub Zwaanshoek

https://www.tczwaanshoek.nl/nederland_sportief
https://www.tczwaanshoek.nl/nieuws/tc_zwaanshoek_steunt_actie_balletje_slaan/3464eb5c-ab13-485b-ba6c-1d201db6ea8b


Tennisclub Zwaanshoek wil iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van de fantastische tennissport. Tennis is voor iedereen: jong, oud, 
gehandicapt en met welke achtergrond of afkomst dan ook. Als sponsor van Tennisclub Zwaanshoek kunt u een belangrijke rol hierin spelen. Wij zoeken 
partners die een bijdrage kunnen leveren voor de organisatie van activiteiten en het onderhoud van het tennispark en clubhuis.

Wij willen onze partners meer bieden dan een reclamebord of vlag met uw bedrijfsnaam tegen een sponsorbedrag. Graag organiseren wij evenementen 
waar u zich betrokken bij voelt. Dat kan zijn een open tennistoernooi voor jeugd of volwassenen. Maar ook de organisatie van een middag voor mensen 
met een beperking of jongeren uit de regio.

Er zijn legio mogelijkheden die wij u als partner kunnen bieden. Bijvoorbeeld als uw bedrijf een jubileum viert dan kunnen wij daar extra aandacht 
besteden op onze website of nieuwsbrief. Heeft u speciale acties? Dan kunt u advertentieruimte reserveren op onze website en in de e-mail nieuwsbrief.

Samen kunnen wij een belangrijke rol spelen in de multiculturele samenleving, waar plezier in sport, duurzaamheid in relaties en het milieu voorop 
staan.

Een tennisvereniging voor iedereen



Partner van T.C. Zwaanshoek: 
meer dan alleen een sponsor

Tennisclub Zwaanshoek zoekt partners die liefst meer
dan alleen een sponsor willen zijn. Onze omgeving is 
de afgelopen 10 jaar aan sterke veranderingen
onderhevig. Zo kijken wij nu ook anders tegen de 
sponsoring aan.

Vandaag word je als bedrijf of vereniging mede
beoordeeld op wat je doet voor de samenleving. Wij
willen graag mooie evenementen organiseren waar
mensen uit alle gelederen van de maatschappij plezier
aan beleven. Samen met onze partners.

Ons doel is om een win/win-situatie voor alle 
betrokken partijen te creëren. Als sponsor de 
naamsbekendheid via de media, de deelnemers en 
onze clubuitingen. Voor Tennisclub Zwaanshoek de 
extra financiële armslag. En het belangrijkste: het 
plezier van deelnemers aan onze activiteiten.



Wat zijn de sponsormogelijkheden?

Als partner van Tennisclub Zwaanshoek hebt u verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van onze tennisvereniging.

Sponsorpakketten
Wij hebben verschillende sponsorpakketten die in overleg kunnen worden aangepast naar uw persoonlijke voorkeur.

Reclameuitingen
U kunt kiezen voor een reclamebord of winddoek met uw bedrijfsnaam langs de tennisbanen. Gaat u liever voor het gemak van digitaal? Laat uw logo of 
advertentie eenvoudig plaatsen op het digitale scherm in het clubhuis of de digitale zuil op het terras. Daarnaast kunt u advertentieruimte reserveren in het 
clubblad dat iedere twee jaar onder alle leden wordt verspreid.

Bijdrage aan evenementen
U kunt een bijdrage leveren aan een van onze evenementen. Bijvoorbeeld het jaarlijkse Open Jeugdparktoernooi, Spring Doubles Open of Zwaanshoek Open. U 
kunt hierbij ook denken aan het beschikbaar stellen van leuke prijzen voor de deelnemers. Wij zijn als vereniging blij met iedere
bijdrage.

https://www.tczwaanshoek.nl/open_dubbel_toernooi
https://www.tczwaanshoek.nl/open_toernooi


Standaard sponsorpakketten

De standaard sponsorpakketten zien er als volgt uit:

1. Reclamebord (contractduur: 5 jaar)
Als partner kunt u mede bepalen met welk project u zich
wilt verbinden.

2. Winddoek (contractduur: 5 jaar)
Als partner kunt u mede bepalen met welk project u zich
wilt verbinden.

3. Reclameuiting op de digitale zuil van Nederland Sportief
op het terras. 

De helft van het sponsorbedrag gaat naar Nederland 
Sportief. Op de digitale zuil verwisselen de advertenties
om de 1 á 2 minuten. U verbindt zich hierbij niet aan een
project.

Neem contact op met Chris Pluijmen voor meer informatie en 
prijzen, telefoon: 06-26026611.



Sponsoring op maat

Toernooien

• Open Jeugdparktoernooi. De sponsor levert een bijdrage in 
de kosten van reclame, catering, prijzen, huur popcornmachine en 
springkussens e.d.. Het toernooi draagt de naam van de sponsor. 
De bijdrage is in overleg, dit kan ook een vast bedrag zijn.

• Zwaanshoek Spring Doubles Open en Zwaanshoek Open. Voor 
deze seniorentoernooien zoeken wij sponsors die een bijdrage
willen leveren in de kosten. Ook hier geldt dat het toernooi de 
naam van de sponsor draagt.

Eendaagse evenementen
Sponsoring in overleg met de Sponsorcommissie.

https://www.tczwaanshoek.nl/open_jeugdparktoernooi
https://www.tczwaanshoek.nl/open_dubbel_toernooi
https://www.tczwaanshoek.nl/open_toernooi

