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Jaarverslag Sponsorcommissie (SC)  

Afgelopen jaar bestond de sponsorcommissie uit Hans Zunnebeld, Hans Onverwagt, Peter Bot en Marco 
Robijns. Benno de Paauw was na jarenlange inzet voor de vereniging, teruggetreden als bestuurslid met daarin 
o.a. sponsoring in zijn portefeuille. 
 

Corona heeft ook de sponsoring helaas niet onberoerd gelaten: 

 Aantal gesprekken met potentiële sponsoren kon helaas geen positief vervolg krijgen. 

 Een aantal sponsoren wordt behoorlijk hard geraakt, hetgeen mogelijk consequenties kan hebben 
voor het verlengen van het sponsorschap. 

 Het geplande sponsorevent in april en de club van 50 activiteit in november hebben helaas geen 
doorgang kunnen vinden.  

 Dit jaar hebben sponsoren helaas geen gebruik kunnen maken van hospitality mogelijkheden op de 
club tegenover 3 goed ontvangen events in 2019. 

 Vanwege de sluiting van het park in het begin van het seizoen, heeft de club ter compensatie de 
sponsorcontracten voor iedere sponsor met 2 maanden verlengd. 
 

Wat is wel gerealiseerd in 2020: 

 Up to date houden van de  sponsorwebsite: https://ltcstartbaansponsoring.com 

 In gebruik name van een extra scherm in het clubhuis met diverse sponsoruitingen. 

 Up to date houden van logo uitingen op het XL-scherm, het Business Partners bord en het 
infobulletin. 

 De ontstane lege plekken in de Club van 50 zijn weer aangevuld met nieuwe leden c.q.  “Vrienden van 
LTC Startbaan”. https://ltcstartbaansponsoring.com/2020/08/17/club-van-50-weer-compleet/ 

 Hovenier Leo Noordman is middels een 4-jarige overeenkomst toegetreden tot de business 
club als Game sponsor. https://ltcstartbaansponsoring.com/2020/09/07/hovenier-leo-
noordman-voor-4-jaar-game-sponsor/ 

 De sponsorship van F1 Solutions is uitgebreid naar Match plus status. Zij hebben de jassen 
voor G1 verzorgd en een bijdrage geleverd aan de hospitality bij thuiswedstrijden. 
https://ltcstartbaansponsoring.com/2020/05/30/extra-ondersteuning-f1-solutions-voor-g1/ 

 Voor G1 is vervoer voor de uitwedstrijden geregeld middels chauffeur en bus van Boon 
Kinderopvang 

 De club heeft in de rubriek Hawk-Eye uitgebreid kennis kunnnen maken met Schooneman Design  
https://ltcstartbaansponsoring.com/2020/03/21/hawk-eye-schoonemandesign-sportieve-sponsor-
met-zwak-voor-ltc-startbaan/ 

 Er is assistentie verleent aan de succesvol (ook financieel) verlopen Startbaan Sportstages. 

 Baanbordjes zijn door Park Startbaan vervangen in de huisstijl van het park. 
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Actiepunten/doelstellingen voor 2021 (mede) afhankelijk van Corona status: 

 Werven nieuwe sponsoren en verlengen van aflopende sponsorcontracten. 

 Continueren Club van 50. 

 Aftasten kansen voor aantrekken hoofdsponsor. 

 Organiseren van een evenement voor sponsoren. 

 Mogelijk dat op ons park een business event voor de ondernemersclub “Into Business” gehouden gaat 
worden. In samenwerking met Park Startbaan zullen we dan als gastheer optreden. We krijgen daarbij 
de unieke kans om onze sponsorpropositie op een mooie wijze onder de aandacht te brengen bij 30 
tot 50 ondernemers uit de regio Amstelland. 

 Er zijn plannen om komend seizoen te starten met een nieuw concept “Old stars” tennis. De SC wil 
onderzoeken of en zo ja op welke wijze dit concept in de sponsorstrategie kan worden meegenomen. 

 Onderzoeken of en zo ja op welke wijze de sponsorsite geïntegreerd kan worden in de site van LTC. 
Met behoud van uitstraling en functionaliteit. 

 Activiteit voor Club van 50 inclusief loterij trekking van 2020 én 2021 (2 X 2 X € 125,- Rojo 
waardebon). 

 Meedenken met Bestuur en Park Startbaan over ontwikkelingen op het park. 
 

De Sponsorcommissie. 
                                
                                   LTC Startbaan dankt haar sponsors voor hun steun! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


