
  

Het bedrijfslidmaatschap: “De Businessclub Zuid”: wat, waarom en welke voordelen? 

Een businessclub is een georganiseerde groep bedrijven, eenmanszaken, holdings of ZZP’ers die een 
sportvereniging sponsoren. Ze betalen voor hun lidmaatschap, waarmee ze een groot aantal doelen 
kunnen bereiken, zoals: 

1. Ondersteunen van de vereniging. 

2. Vergroten van de naamsbekendheid. 

3. Communiceren van een imago. 

4. Tonen van betrokkenheid. 

5. Versterken van het relatienetwerk.   

 

Motief 

Het meest belangrijke motief om lid te worden van een businessclub, is als eerste het ondersteunen 
van onze vereniging. De businessclubleden ontmoeten elkaar niet alleen tijdens wedstrijden en 
trainingspartijtjes van de  vereniging, maar zij ontmoeten elkaar ook tijdens activiteiten die speciaal 
voor de businessclubleden georganiseerd kunnen worden. Deze activiteiten kunnen specifiek te 
maken hebben met de verenging, maar ook kunnen dit activiteiten zijn die uitsluitend tot doel 
hebben om de onderlinge contacten tussen de leden te versterken. Hierbij kunt u denken aan een 
bedrijfsbezoek op de locatie, een golfclinic of iets degelijks, een lezing van een bekende Nederlander 
etc. etc. De leden van de businessclub ontmoeten elkaar in een leuke informele sfeer, kunnen 
introducees uitnodigen en genieten van gezellige avonden. 

 

Voordelen 

De businessclub is erg interessant voor TC-Zuid leden ondernemer zijn. Het privé lidmaatschap wordt 
zakelijk betaald. Het biedt de vereniging ook veel mogelijkheden. De businessclub zorgt immers voor 
een grote continuïteit. De organisatie is niet mede afhankelijk van enkele sponsors, maar weet zich 
gesteund door een (grote) groep ondernemers.  

 

Hoe? 

Het bedrijfslidmaatschap van TC-Zuid: “De Businessclub Zuid” is er voor de ondernemers. Daarom 
verwachten zij een professionele aanpak van de businessclub. Zonder professionele organisatie is het 
lidmaatschap niet waardevol. “De Businessclub Zuid” kan dan uitgroeien tot de lokale plek voor 
ondernemende tennissers. 

TC-Zuid heeft vanaf 01-01-2020 de mogelijkheid om voor een bedrijfslidmaatschap te kiezen waarbij 
het zakelijke met het aangename verenigd kan worden. Dit houdt in dat u een zakelijke factuur 
(zonder btw) krijgt van het lidmaatschap van TC-Zuid en automatisch lid wordt van “De Businessclub 
Zuid”.  
  



Wat bieden wij als TC-Zuid onze zakelijke leden: 
 

 Minimaal 1x per jaar een businessclub bijeenkomst op ons park waar onder het genot van 
een hapje en drankje kennis gemaakt kan worden met de ondernemers en de partners van 
TC-Zuid.  

 Zakelijke factuur. 
 Je kunt kosteloos meedoen aan activiteiten op de vereniging: 

o Open toernooi  (Inschrijfgeld retourneren) 
o Winterdubbelcompetitie op vrijdagavond 
o Clubkampioenschappen 
o Introduce om te tennissen (5x per seizoen) 

 Vermelding op algemeen sponsorbord in de kantine “Het Businessclub Zuid” bord 
 Vervallen van de vrijwilligersbijdrage van €20,- 

 
Kosten: 
 
Prive Lidmaatschap  

- TC-Zuid senioren = €170,- /jaar; Vrijwilligersbijdrage = €20,-/jaar 
 
Bedrijfslidmaatschap; 

- Voor 1 persoons = €395,- /jaar 
- Voor 2 persoons = €695,- /jaar 
- Maatwerk is mogelijk voor meer dan 2 personen 

 
Alle tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 
 


