
 

Tennis Club Varik Heesselt  (TCVH) 
Opgericht: 14-11-1980 
Website:        www.tcvh.nl 

E-mail  info@tcvh.nl 
Secretariaat:  Molenstraat 5 

  4064 EE  Varik 

Bezoekadres:  Gerestraat 1a 
  4063 CN Heesselt 

Verenigingsnr KNLTB: 18556 

KvK   40156710 

 

TC Varik Heesselt 

 

Tennisclub Varik-Heesselt is een open, gastvrije en gezellige tennisvereniging voor alle inwoners 
van de dorpen Varik en Heesselt (en omstreken), met zo min mogelijk drempels om van tennis te 
genieten. Wij zijn blij met alle partijen die ons in dit streven willen ondersteunen. Graag gaan wij met 
u in overleg hoe wij u en uw organisatie op een passende manier onder de aandacht kunnen brengen 
van onze leden, de bezoekers van onze website en de deelnemers aan onze toernooien. Neem 
daarvoor contact op met ons bestuur via bestuur@tcvh.nl  
 

Sponsorvorm Tarief* Zichtbaarheid Ik kies voor 

Gouden sponsor In overleg 
v.a. € 300 

Op al onze uitingen en in ons 
clubhuis incl uw sponsorbord / 
winddoek op prominente plaats 

 

□ 

Clubsponsor Premium 
(winddoek, 200*600cm) 
Eenmalige aanmaakkosten 
doek (levensduur: ca 5 jaar) 

€ 250  
 
€ 260 

Uw logo op website/app en in 
zwart op donkergroen premium 
winddoek (200*600cm) op 
kopse eind van baan 1 en/of 2 

 

□ 

Clubsponsor  
(reclamebord, 65*250cm) 
Eenmalige aanmaakkosten 
bord (levensduur ca 5 jaar) 

€ 125  
 
€ 95 

Uw logo op website/app en in 
kleur op sponsorbord 
(65*250cm) langs baan 2 
tegenover terras 

 

□ 

Sponsor (website) € 50 Uw logo op onze website en in 
onze app 

 

□ 

Club van 50 € 50 Zichtbaarheid in clubhuis en op 
website (aparte pagina) 

 

□ 

Teamsponsor In overleg Kleding / tassen / materialen  

□ 

Toernooisponsor In overleg Naamgeving toernooi 
Prijzenpakket’ 
Vermelding tijdens toernooi 

 

□ 

* Tarief is per jaar tenzij anders vermeld 

 
Ik word sponsor van uw vereniging volgens bovenstaand aangekruiste opties! Stuur mij een factuur 
op onderstaand adres. Ik begrijp dat het sponsorbedrag jaarlijks verschuldigd is en dat ik uiterlijk 30 
november moet opzeggen. Daarna is het sponsorbedrag ook voor het volgende jaar verschuldigd. 
Ik begrijp dat er geen restitutie plaats vindt bij tussentijdse opzegging. 
 
Mijn gegevens       Mijn akkoord 
Organisatie:   
 
Adres 
 
 
Telefoon        Naam 
 
Email          Datum 

http://www.tcvh.nl/
mailto:info@tcvh.nl
mailto:bestuur@tcvh.nl

