
Inleiding
Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud is opgericht in 1975 en met ongeveer 
900 leden een van de grotere tennisverenigingen in de FoodValley. Buiten be-
schikt Keltenwoud over 10 all-weather tennisbanen en 3 padelbanen. De tennis-
hal biedt binnen ruimte aan 4 tennisbanen, een kantine met uitstekende hore-
cafaciliteiten, kleedruimten, een sportzaal en een ruimte voor de jeugd.

Jaarlijks wordt Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud bezocht door haar leden, hon-
derden gastspelers en vele overige bezoekers. Jaarlijks verwelkomt Tennis- en padel-
vereniging Keltenwoud daarmee circa 40.000 bezoekers. 



Maatschappelijk betrokken 
Keltenwoud staat als tennis- en padelvereniging zoveel mogelijk middenin de maat-
schappij. Dit doet zij onder meer door jeugd en ouderen te stimuleren om te sporten. 
Zo worden bijvoorbeeld jaarlijks alle basisscholen uitgenodigd om kennis te maken 
met tennis. Ook worden diverse tennis- en padeltoernooien georganiseerd, ook voor 
ouderen. Keltenwoud draagt bovendien actief bij aan een inclusieve samenleving met 
als sprekend voorbeeld de laagdrempelige mogelijkheden tot het spelen van rolstoel-
tennis. Tevens is er de mogelijkheid om mee te doen aan G-tennis en stelt Keltenwoud 
banen beschikbaar voor de bewoners van het AZC om begeleid te tennissen en padel-
len. 

Keltenwoud voor Duurzaamheid 
Ook het thema duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de vereniging. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het dak van de tennishal dat volledig is bedekt met zonnepane-
len. Maar ook de overgang op led-verlichting en het recyclen van tennisballen zijn 
voorbeelden van de vele duurzame initiatieven. 

Sponsorcommissie Keltenwoud 
Om deze maatschappelijke betrokkenheid goed vast te kunnen houden en wellicht uit 
te breiden, heeft Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud een sponsorcommissie om 
sponsoren enthousiast te maken om Keltenwoud te steunen in haar ambities. Deze 
sponsorcommissie is het aanspreekpunt om ondernemingen en instellingen zichtbaar 
te laten zijn op de locatie.  

Méér dan financiële sponsoring: Tennis of Padel ín uw organisatie  
Naast de mogelijkheid van financiële sponsoring, biedt Keltenwoud de sponsoren ook 
diverse faciliteiten om zakelijke bijeenkomsten te organiseren met uitstekende hore-
cafaciliteiten. Denk daarbij aan de volgende mogelijkheden: 



1.  Tennis- en padelclinics voor uw organisatie 
Als uw onderneming vitaliteit hoog op de agenda heeft staan, kan Keltenwoud u vol-
doende mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld een clinic van een van de snelst groeien-
de sporten in de wereld: Padel. Een tennisclinic behoort uiteraard ook tot de moge-
lijkheden. Daarnaast is op het park van Keltenwoud een vitaliteitscoach en personal 
trainer aanwezig die u of uw medewerkers individueel of in teamverband kan begelei-
den naar een meer gezonde en vitalere levensstijl. 

2. Netwerkmogelijkheden 
De sponsorcommissie organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten waarbij sponsoren 
elkaar kunnen ontmoeten en mogelijkheid hebben tot netwerken. De bijeenkomsten 
lopen uiteen van een sportieve activiteiten met een hapje en drankje tot aan het bren-
gen van een georganiseerd bezoek aan een (intern) nationaal tennis- of padel evene-
ment. 



Sponsormogelijkheden
Om sponsoring voor vele organisaties mogelijk te maken, biedt Tennis- en  
Padelvereniging Keltenwoud verschillende typen sponsorpakketten aan. Deze pak-
ketten zijn generiek samengesteld, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkhe-
den. Kijkt u op de volgende pagina’s naar de mogelijkheden.

Voor de sponsorpakketten gelden de volgende algemene voorwaarden waar enkel bij maatwerk 
van afgeweken kan worden:
- Duur van het contract voor minimaal 3 jaar i.v.m. investeringskosten in reclameuitingen. Aan-
sluitend wordt het contract jaarlijks met 1 jaar verlengd.
- De opzegtermijn voor contracten is 1 maand.
- De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
- Een lidmaatschap kan op naam worden gezet of blanco zodat deze door meerdere personen 
gebruikt kan worden.
Het aantal lidmaatschappen kan naar wens worden verhoogd waarvoor de reguliere contributie 
in rekening zal worden gebracht.



Hoofdsponsor  € 5.000,-

Uitingen

2 Reclameborden buiten op baan 1 t/m 6 Windscherm buiten
Reclamebord in de tennishal op de kopgevel Vermelding sponsorzuil 
Vermelding website met toelichting

Naamsvermelding als hoofdsponsor van een toernooi. Exposure op het park en tijdens 
dit toernooi in onderling overleg met de sponsorcommissie.

Inclusief:
- 4x een lidmaatschap
- Maatschappelijke sponsoring als donateur van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud(SRK)
- Met 4 personen een verzorgde dag bij een (inter) nationaal tennis of padeltoernooi georgani-
seerd door de sponsorcommissie
- Uitnodiging sponsoravond Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud
- Eenmalig (bedrijfs) clinic bij Keltenwoud voor 10 personen (tennis of padel)



Gouden sponsor  € 1.750,-  tot € 3.000,-

Uitingen

Reclamebord buiten op baan 1 t/m 6 Windscherm buiten
Reclamebord in de tennishal Vermelding sponsorzuil 
Vermelding website met toelichting

Inclusief:
- 2x een lidmaatschap
- Maatschappelijke sponsoring als donateur van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud(SRK)
- Met 2 personen een verzorgde dag bij een (inter) nationaal tennis of padeltoernooi georgani-
seerd door de sponsorcommissie
- Uitnodiging sponsoravond Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud

Aanvullende opties:
- Eenmalig (bedrijfs) clinic bij Keltenwoud voor 10 personen (tennis of padel)
- Vermelding als hoofdsponsor van een toernooi (in overleg met de sponsorcommissie)



Zilveren sponsor  € 750,-  tot € 1.750,-

Uitingen

Reclamebord buiten op baan 1 t/m 6 Vermelding sponsorzuil
Reclamebord in de tennishal Vermelding website met toelichting

Inclusief:
- 1x een lidmaatschap
- Maatschappelijke sponsoring als donateur van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud(SRK)
- Met 2 personen een verzorgde dag bij een (inter) nationaal tennis of padeltoernooi georgani-
seerd door de sponsorcommissie
- Uitnodiging sponsoravond Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud

Aanvullende opties:
- Eenmalig (bedrijfs) clinic bij Keltenwoud voor 10 personen (tennis of padel)
- Vermelding als hoofdsponsor van een toernooi (in overleg met de sponsorcommissie)

Bronzen sponsor € 500,- 

Uitingen

Reclamebord buiten op baan 7 t/m 10 Vermelding sponsorzuil
Vermelding website met toelichting

Inclusief: 
- 1 lidmaatschap
- Maatschappelijke sponsoring als donateur van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud(SRK)
- Uitnodiging sponsoravond Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud


