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Mogelijkheden sponsoring TV Vreeswijk 

Vriend van TV Vreeswijk        € 100,- per jaar 
- vermelding bord “Vrienden van TV Vreeswijk” 
- vermelding website 
- logo op willekeurige momenten afwisselend op schermen kantine 
- 1 toegangsbewijs voor alle business events 

 

Digitale adverentie        € 150,- per jaar 
- advertentie website 
- advertentie schermen kantine elke 15 minuten, 10 seconden in beeld 
- 1 toegangsbewijs voor alle business events 

 

Tennis Bordsponsor       vanaf € 200,- per jaar 
- bord langs tennisbaan 250 x 70 cm 
- advertentie website 
- advertentie schermen kantine elke 15 minuten, 10 seconden in beeld 
- 2 toegangsbewijzen voor alle business events 
- 4 maal per jaar gebruik baan, 1 maal per jaar gebruik clubhuis 
 

A-locatie: baan 1 & 2 
B-locatie: baan 3 & 4 
C-locatie: baan 5 & 6 

  

 A-locatie B-locatie C-locatie 
Per jaar 
 

400,- per jaar 
200,- eenmalig 

300,- per jaar 
200,- eenmalig 

200,- per jaar 
200,- eenmalig 

3-jarige overeenkomst 
 
 

400,- per jaar 
100,- eenmalig 

300,- per jaar 
100,- eenmalig 

200,- per jaar 
100,- eenmalig 

5-jarige overeenkomst 
 
 

400,- per jaar 
0,- eenmalig 

300,- per jaar 
0,- eenmalig 

200,- per jaar 
0,- eenmalig 
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Tennis Doeksponsor       vanaf € 400,- per jaar 
- doek achter tennisbaan 1200 x 200 cm 
- de tennisbaan krijgt úw naam met een officieel naambord 
- advertentie website 
- advertentie schermen kantine elke 15 minuten, 10 seconden in beeld 
- 4 toegangsbewijzen voor alle business events 

- 12 maal per jaar gebruik baan, 2 maal per jaar gebruik clubhuis 

A-locatie: baan 1 & 2 
B-locatie: baan 3 & 4 
C-locatie: baan 5 & 6 

Padel baansponsor       vanaf € 400,- per jaar 
- Besticker rondom (transparantie folie in verband met regelgeving) 
- de padelbaan krijgt úw naam met een officieel naambord 
- advertentie website 
- advertentie schermen kantine elke 15 minuten, 10 seconden in beeld 
- 4 toegangsbewijzen voor alle business events 
- 12 maal per jaar gebruik baan, 2 maal per jaar gebruik clubhuis 

 A-locatie* B-locatie* C-locatie* 
Per jaar 
 
 

500,- per jaar 
500,- eenmalig 

400,- per jaar 
500,- eenmalig 

300,- per jaar 
500,- eenmalig 

3-jarige overeenkomst 
 
 

500,- per jaar 
250,- eenmalig 

400,- per jaar 
250,- eenmalig 

300,- per jaar 
250,- eenmalig 

5-jarige overeenkomst 
 
 

500,- per jaar 
0,- eenmalig 

400,- per jaar 
0,- eenmalig 

400,- per jaar 
0,- eenmalig 

A-locatie: baan 3 
B-locatie: baan 1 
C-locatie: baan 2 

* op dit moment beschikken wij over 2 banen, 1 A-locatie en 1 B-locatie. Naar verwachting zal er binnen 
een jaar een derde baan bijkomen, waardoor ook de c-locatie ingevuld kan worden. 

 A-locatie B-locatie C-locatie 
Per jaar 
 

800,- per jaar 
800,- eenmalig 

650,- per jaar 
800,- eenmalig 

500,- per jaar 
800,- eenmalig 

3-jarige overeenkomst 
 
 

800,- per jaar 
400,- eenmalig 

650,- per jaar 
400,- eenmalig 

500,- per jaar 
400,- eenmalig 

5-jarige overeenkomst 
 
 

800,- per jaar 
0,- eenmalig 

650,- per jaar 
0,- eenmalig 

500,- per jaar 
0,- eenmalig 
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Teamkleding sponsor       vanaf € 50,- per jaar 
- Teamkleding (trainingspak + shirt) met uw logo op de rug en benen.* 
- advertentie website (bij teamsponsor) 
- advertentie schermen kantine elke 15 minuten, 10 seconden in beeld (bij teamsponsor) 
- 2 toegangsbewijzen voor alle business events 
- 4 maal per jaar gebruik baan, 1 maal per jaar gebruik clubhuis 

 Wedstrijd team  
(6 personen) 

Recreatie team 
(6 personen) 

Per set 

Per jaar 
 
 

500,- per jaar 
400,- eenmalig 

250,- per jaar 
400,- eenmalig 

50,- per jaar 
75,- eenmalig 

 

* Let op: u betaalt niet de volledige set clubkleding, leden van een team met kleding sponsor krijgen 50% 
korting op de aanschafprijs van een set clubkleding. Kleding blijft eigendom van het lid. 


