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Sponsorpakketten 
 

Het is uiteraard de bedoeling de naam van de sponsor zoveel mogelijk onder de aandacht te 
brengen. De sponsor heeft de mogelijkheid te kiezen uit diverse sponsorpakketten.  

 

1. PLATINA -  € 1250,00 (excl. aanschaf winddoek) Contractduur 3 jaar 

• Vermelding op ‘businessclub’ bord in het clubhuis van Thadia                                                                          
• Vermelding op de website met link naar eigen website                                                                 
• Winddoek (kleur groen, afmeting ± 12 x 2 meter)    baan 1 of 2                                                                          
• Lid businessclub TV Thadia                                                                                                                   
• VIP uitnodiging finaleweekend clubkampioenschappen senioren – 10 consumptiebonnen, 
uitnodiging feestavond & hapje drankje tijdens finales                                                                     
• 2 lidmaatschappen TV Thadia, óf 2 gratis tennispassen op naam van het bedrijf, 1 pas per 
persoon.                                                                                                                                                     
• Voor bedrijfsdag 2 banen tot je beschikking voor een dagdeel, in overleg (rustige 
momenten)  

Voor de PLATINA sponsoren bestaat er een mogelijkheid om een banner te plaatsen op de 
website van Tennisvereniging Thadia (2 beschikbaar) of op het Jiba afhangbord (1 
beschikbaar) in het clubhuis. Extra kosten: € 100, - per jaar, contractduur 3 jaar 

2. GOUD –  € 875,00 (excl. aanschaf winddoek) Contractduur 3 jaar 

• Vermelding op ‘businessclub’ bord in het clubhuis van Thadia                                                                          
• Vermelding op de website met link naar eigen website                                                                    
• Winddoek (kleur groen, afmeting ± 12 x 2 meter)    baan 3 t/m 10                                                                                                
• Lid businessclub TV Thadia                                                                                                                                                                  
• VIP uitnodiging finaleweekend clubkampioenschappen senioren – 10 consumptiebonnen, 
uitnodiging feestavond & hapje drankje tijdens finales                                                                      
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•  1 lidmaatschap TV Thadia óf 1 gratis tennispas op naam van het bedrijf, geldig voor 1 
persoon.                                                                                                                                                     
• Voor bedrijfsdag 2 banen tot je beschikking voor een dagdeel, in overleg (rustige 
momenten)         

3. ZILVER – A € 475,00 (excl. aanschaf bord) Contractduur 3 jaar 

• Vermelding op ‘businessclub’ bord in het clubhuis van Thadia                                                                          
• Vermelding op de website met link naar eigen website                                                                   
• Bord (kleur wit, afmeting  250 x 60 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Lid businessclub TV Thadia 

4. Bedrijfslidmaatschap –  € 525,00 Contractduur 3 jaar 

• Vermelding op ‘businessclub’ bord in het clubhuis van Thadia                                                                          
• Vermelding op de website met link naar eigen website                                                                    
• Lidmaatschap TV Thadia, 2 personen                                                                                                                                                               
• Lid businessclub TV Thadia                                                                                                                                                                           

5. Businessclub Thadia -  € 150,00 Contractduur 2 jaar 

• Vermelding op ‘businessclub’ bord in het clubhuis van Thadia                                                                          
• Vermelding op de website met link naar eigen website                                                                               
• Uitnodiging voor bijeenkomst businessclub, 2 x per jaar 
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Opmerkingen: 

• Het sponsorcontract wordt opgesteld door de sponsorcommissie en goedgekeurd & 
ondertekend door het dagelijks bestuur van tennisvereniging Thadia. Deze afspraken zijn 
bindend en gelden voor de gehele vereniging. Individuele afspraken met leveranciers en 
commissies worden vooraf gecommuniceerd met de sponsorcommissie. Deze zal het 
voorleggen aan het bestuur ter goedkeuring;                                                                                          
• Sponsoring van competitieteams door middel van kleding, gaat in overleg met de 
aanvoerder van het betreffende tennisteam. Het contract, met hierin de gemaakte 
afspraken, wordt opgesteld door de sponsorcommissie en goedgekeurd & ondertekend door 
het dagelijks bestuur van tennisvereniging Thadia. Deze afspraken zijn bindend en gelden 
voor de gehele vereniging;                                                                                                                               
• Er blijft altijd ruimte voor een andere invulling in overleg met de sponsor en de vereniging; 
• De prijzen staan per jaar vast. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden aan het 
dagelijks bestuur van tennisvereniging Thadia;                                                                                          
• Ten tijde van de overeenkomst kan er geen tussentijdse prijswijzigingen plaatsvinden;         
• De sponsorcommissie bepaalt, na overleg met het bestuur, op welke plaatsen er borden 
en winddoeken geplaatst mogen worden;                                                                                           
• Kopie van de sponsorovereenkomst gaat naar de Penningmeester van tennisvereniging 
Thadia, deze zorgt voor de facturering. 
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