
Sponsoring

ETC is een vereniging met een rijke historie waar 
sportiviteit en gezelligheid belangrijk zijn. Het 
prachtige park met acht smash-courtbanen, vier 
kunstgrasbanen en een mini-tennisbaan, ligt in de 
bosrijke omgeving van de Paasberg in Ede. 
Het park en diverse tennisbanen zijn ook voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk.

Elke vereniging heeft sponsoren nodig, zo ook ETC. Diverse sponsoren dragen 
ETC een warm hart toe en ondersteunen de club waar we heel erg blij mee 
zijn. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar meer sponsoren. We willen graag 
op structurele basis grote aandacht besteden aan onze jeugdopleiding, aan 
selectie-competitietraining, het Open Toernooi op een hoog niveau blijven 
organiseren maar vooral ook om ons hele park en clubhuis er tiptop te laten 
uitzien! Er zijn veel mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen en uw 
naamsbekendheid te vergroten met winddoeken langs de banen, reclamebor-
den aan de hekken, bedrijfsnaam op de sponsorzuil en door te adverteren op 
de website en in onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen sponsoren op onze 
vereniging ook actiegerichte reclame maken voor hun organisatie met bijvoor-
beeld speciale uitingen of sponsoring in natura. Op de achterzijde is vermeld 
welke standaard mogelijkheden wij bieden. Uiteraard kunnen wij in overleg 
een op maat gemaakt pakket samenstellen.

Vele actieve vrijwilligers zorgen samen met het enthousiaste trainersteam 
voor een bloeiende vereniging van ruim 700 leden. Onze vereniging heeft veel 
jeugdleden op meerdere selectieniveaus en een brede mix van recreatieve en 
competitieve leden. Diverse commissies organiseren allerlei activiteiten en 
evenementen. Zo is er jaarlijks in Juni het Open Toernooi en in de Herfst-
vakantie het Open Jeugdtoernooi. Daarnaast kennen we het ouder-kind 
toernooi, het Heideweek toernooi, clubkampioenschappen, familie toernooi 
etc. Competitie wordt er natuurlijk ook volop gespeeld, keuze genoeg uit de 
voorjaars-, najaars-, zomeravond- en wintercompetitie. Altijd erg leuk en 
gezellig om spelers van andere tennisverenigingen op het park te mogen 
begroeten.

De vereniging ETC

ETC is trots op haar sponsoren 

Wilt u uw naam verbinden aan onze mooie club en ons prachtige park? Of kent u iemand die daar interesse in 
zou kunnen hebben? Laat het (één van) ons weten!

De Sponsor commissie
Erik Riemens, Harold Oskam en Stefan Post.



Edese Tennisclub
Van Heeckerenlaan 14
6711 JM  Ede

Graag informeren wij u, hoe u onze vereniging kunt ondersteunen en uw organisatie onder de aandacht kunt brengen in 
een stijlvolle, sportieve en frisse ambiance.
Wij hebben de meest voorkomende sponsorpaketten hieronder omschreven. Wilt u iets unieks of een combinatie van 
onderstaande sponsorpakketten, de sponsorcommissie van ETC denkt graag met u mee. 

Sponsor pakketten

- Bedrijfslogo op de website van ETC
- Vermelding in de nieuwsbrief
- €120,- per jaar

Webslam

Draagt u ETC ook een warm hart toe, wordt dan ‘Vriend van ETC’. Voor een bedrag van € 50,- per jaar spaart u 
samen met de andere 'Vrienden van ETC' aan een vastgesteld doel. Het doel is altijd ETC te helpen om bepaalde 
noodzakelijke investeringen te verwezenlijken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een zithoek voor de jeugd, 
nieuw buitenmeubilair, aankleding van het clubhuis enzovoorts. De looptijd is minimaal één jaar.

Vrienden van ETC 

 
www.etc-ede.nl

sponsoring@etc-ede.nl
06-52691636 (Erik)

Wilt u zich aanmelden als Sponsor of Vriend van ETC? 
Neem dan contact op via sponsoring@etc-ede.nl 

Kiest u één van de bovengenoemde pakketten dan houdt u van tennis, steunt u een mooie vereniging en begrijpt u 
dat ETC niet de doelen optimaal kan nastreven zonder de steun van sponsoren. Het mooie van alles is dat het een 
win-win situatie is omdat u hierdoor zichtbaar wordt én bekender wordt bij onze leden. 

- Bedrijfslogo op een bord (2 meter 1 meter)
- Dubbelzijdig bedrukt
- Vermelding op de website van ETC
- €300,- per jaar
* ATP Plus
- voor €60,- extra bordje ingang park

Challenger / Challenger Plus
- Bedrijfslogo ingang park ETC
- 50cm x 10cm
- €120,- per jaar
*Challenger Plus
- Voor €40,- extra Bedrijfslogo op website van ETC

ATP / ATP Plus

- Bedrijfslogo op een doek Minibaan
- 12 meter x 2 meter
- Bedrijfslogo ingang park ETC
- €750,- per jaar

Mini Slam

- Bedrijfslogo op een doek langezijde
- 12 meter x 2 meter
- Vermelding op de website van ETC
- €500,- per jaar
* Grand Slam Plus
- voor €60,- extra bordje ingang park

Grand Slam / Grand Slam Plus

Toernooi sponsoring

- Bedrijfslogo op een doek A-locatie 
- 12 meter x 2 meter
- Bedrijfslogo ingang park ETC
- Vermelding op de website van ETC
- €750,- per jaar

Grand Slam Top

- Sponsoruitingen mogelijk tijdens toernooi
- Koppeling naam aan baan
- Vanaf €250,-
* Plus Mogelijkheid sponsoring jeugdtoernooi

Sub Super Grand Slam
- Koppeling bedrijfsnaam aan het open toernooi
- Vermelding diverse media
- Sponsoruitingen mogelijk tijdens toernooi
- Koppeling naam aan Center court
- Vanaf €1500,-

Super Grand Slam


