
TC GILZE SPONSORING 2018                                        

  

Sponsorpakketten: 
 
Sponsor A     € 100,-   
 

• vermelding website, narrow-casting en scherm bij pinapparaat. Exclusief lidmaatschap. 
 

Sponsor B     € 200,-   
 

• vermelding website, narrow-casting, scherm bij pinapparaat en deelname sponsor (netwerk) avond met 1 introducé inclusief  
consumpties. Bord op toilet bord. Exclusief lidmaatschap. 
 

Lid sponsor 1 lidmaatschap   € 270,-  
 

• vermelding website, narrow-casting, scherm bij pinapparaat, deelname sponsoravond met 1 introducé inclusief consumpties 
en 1 lidmaatschap TC Gilze. 
 

Lid sponsor 2 lidmaatschappen  € 400,- 
 

• vermelding website, narrow-casting, scherm bij pinapparaat, deelname sponsoravond met 1 introducé inclusief consumpties 
en 2 lidmaatschappen TC Gilze 

 
Dag toernooi sponsor   € 150,- 
 

- bv. Baaldag, Ladiesday, Mix invitatie. vermelding op poster, dit toernooi wordt gesponsord door  ...... en vermelding website, 
narrow-casting, scherm bij pinapparaat, deelname sponsoravond met 1 introducé inclusief consumpties en exclusief 
lidmaatschap. 

 
Periode toernooi sponsor   € 350 ,- 
 

- bv. WAK, [voorjaar-, najaar-,1 week] recreatie competitie. vermelding op de poster, dit toernooi wordt gesponsord door  ...... 
en vermelding website, narrow-casting, scherm bij pinapparaat, bitterballen met vlag en bierviltjes, deelname sponsoravond 
met 1 introducé inclusief consumpties en exclusief lidmaatschap. 

 
Clubkampioenschappen sponsor  € 750,-  [extern excl. Lidmaatschap € 1.000] 
 

- vermelding op de poster, dit toernooi wordt gesponsord door  ......en  vermelding website, narrow-casting, scherm bij 
pinapparaat. Dit komt bovenop een lid sponsorschap. Minimaal voor 3 jaar. 
 

Open senioren toernooi sponsor  € 750,-  [extern excl. Lidmaatschap € 1.000] 
 

- vermelding op de poster, dit toernooi wordt gesponsord door  ...... en  vermelding website, narrow-casting, scherm bij 
pinapparaat. Dit komt bovenop een lid sponsorschap. Minimaal voor 3 jaar. 
 

Open jeugd toernooi sponsor  € 400,- (als een lid het doet, extern € 750 ,-) 
 

- vermelding op de poster, dit toernooi wordt gesponsord door  ...... en  vermelding website, narrow-casting, scherm bij 
pinapparaat. Dit komt bovenop een lid sponsorschap. Minimaal voor 3 jaar. 
 

Bitterballen sponsor A   €   200,-    
 

- sponsoring bitterballen voor het hele seizoen bij diversen evenementen, bv competitie en toernooien. Bitterballen worden vzv 
vlaggetjes met logo. En tevens krijg je een vermelding op website, narrow-casting en scherm bij pinapparaat, deelname 
sponsoravond met 1 introducé inclusief consumpties en exclusief lidmaatschap. 
 

Hoofdsponsor    € 1.500,-   
 

- vermelding website, narrow-casting en scherm bij pinapparaat en deelname sponsoravond met 1 introducé inclusief  
consumpties. incl. 2 lidmaatschappen, 2 windvangers (exclusief aanschaf), 2 vlaggen. vermelding posters diversen 
toernooien. Minimaal voor 3 jaar. 
 

Eigen toernooi   € 250,-  

- zaterdag middag 4 banen beschikbaar met bardienst. Drank afrekenen en zelf voor catering zorgen. Dit komt bovenop een lid 

sponsorschap. Factuur huur banen wordt gestuurd via Stichting Verhoven. Consumpties voor eigen rekening. 

 



Sponsor mogelijkheden: 
 
Windvanger groot of middel                         Windvanger klein      

     

Buiten bord                                                                                        Bitterballen sponsor 

      

Vlag               Tel bord  

     

Scherm bij pinapparaat             Narrow casting 

     

 

 



 

Bordjes WC In ontwikkeling          Padelbaan (In ontwikkeling) 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponsor mogelijkheden: 
 
Windvanger 

Groot 

• 12 x 2 meter 

• Groen doek met zwarte en eventuele witte opdruk 

• Met 35 musketonhaken 

• Het hangen kost € 450,00 per jaar (contract per 3 jaar) 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren in een EPS bestand 

• Aanschaf  €  377,50 excl. BTW bedrukt in 1 kleur zwart. (prijs in zwart en wit nog opvragen) 

• Factuur windvanger met BTW komt rechtstreeks van tennisdoeken.nl 

Middel 

• 6 x 2 meter 

• Groen doek met zwarte en eventuele witte opdruk 

• Met 20 musketonhaken 

• Het hangen kost €  225,00 per jaar (contract per 3 jaar) 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

• Aanschaf  €  233,50 excl. BTW bedrukt in 1 kleur zwart. (prijs in zwart en wit nog opvragen) 

• Factuur windvanger met BTW komt rechtstreeks van tennisdoeken.nl 

Klein 

• 3 x 2 meter 

• Groen doek met zwarte en eventuele witte opdruk 

• Met 20 musketonhaken 

• Het hangen kost €  175,00 per jaar (contract per 3 jaar) 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

• Aanschaf  €  125,50 excl. BTW bedrukt in 1 kleur zwart. (prijs in zwart en wit nog opvragen) 

• Factuur windvanger met BTW komt rechtstreeks van tennisdoeken.nl 

Buiten bord 

• A5 

• Full Colour 

• Sticker 

• Het hangen kost € 200,00 per jaar 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

• Eenmalige aanschaf sticker €  50,00 excl. BTW 

Tel bord 

• ± 10 x 40 cm 

• Full Colour 

• Sticker 

• Het hangen kost € 150,00 per jaar 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

• Eenmalige aanschaf sticker €  50,00 excl. BTW 

Bordjes WC 

• A4 

• Full Colour 

• Print 

• Het hangen kost € 100,00 per jaar 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

• Eenmalige aanschaf print €  50,00 excl. BTW 

Vlag 

• Bij toernooi sponsor 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

Scherm bij pinapparaat 

• Gratis bij sponsoring 

• In het paviljoen 

• Logo door sponsor aan te leveren 

Narrow casting 

• Gratis bij sponsoring 

• In het paviljoen 

• Logo door sponsor aan te leveren 

Website TC Gilze 

• Gratis bij sponsoring 

• Internet 

• Logo door sponsor aan te leveren 

Padelbaan 

• In ontwikkeling 

• Artwork op ware grootte door sponsor aan te leveren 

 

Informatie Sponsor commissie TC Gilze 

• sponsoring@tcgilze.nl 

 

Sponsorcommissie TC Gilze 

• Joris Hoevenaars – 06 21 14 74 89 [voorzitter] 

• Sybilla de Jong – 06 42 74 05 01 

• Pedro Oosthoek – 06 53 99 85 85 

• Brigitte Brouwers – 06 40 39 25 82 

mailto:sponsoring@tcgilze.nl

