
Over Assumburg

De Heemskerkse Tennisvereniging Assumburg (HTV Assumburg) is in 1976 opgericht. Ons park bestaat uit acht gravelbanen. Wij 
zijn aangesloten bij de KNLTB en we hebben bijna 700 leden. Assumburg is een gezellige vereniging en door de betrokkenheid 
van de leden is de club zelfredzaam. Alle leden lopen bardiensten, verrichten werk op het park en er is een schare aan 
vrijwilligers die de club een warm hart toedragen en veel vrije tijd in de vereniging te steken.

Wij verwelkomen u graag als sponsor

Wat is er mooier dan op een stralend en levendig park met een reclame uiting te hangen? Daarom vragen wij graag of uw onze 
vereniging wilt sponsoren. We hebben daarvoor verschillende soorten sponsorpakketten opgezet met verschillende looptijden. 
Tevens zijn er mogelijkheden denkbaar in de vorm van diensten die u kunt leveren. 

Het ‘Open Assumburg’ tennistoernooi en het Platinum sponsorpakket

Als u kiest voor het Platinum sponsorpakket, dan krijgt uw naam extra aandacht tijdens het Open Assumburg tennistoernooi. Het 
toernooi is een van de bekendste in de wijde omgeving en wordt zeer druk bezocht. Het wordt gehouden in de eerste week 
van augustus. Verspreid over een week, doen er ongeveer 600 mensen mee aan het toernooi en worden er gemiddeld 500 
wedstrijden gespeeld. Naast het grote aantal deelnemers, trekt het toernooi ook veel toeschouwers. Het loont dus zeker de 
moeite om voor dit pakket te kiezen.

De sponsorpakketten:

Platinum (hoofdsponsor) 1-jarig: EUR 850  |  2-jarig: EUR 750  |  3-jarig: EUR 650 

- Lichtgroen winddoek met zwarte opdruk over gehele breedte van een baan (18m)

- Spandoek in kleur in alu frame (3,05m x 0,6m) 

- Grote banner op de Assumburg website met link naar uw website 

- Naam sponsor verbonden aan baan tijdens toernooien als clubkampioenschappen en Open Assumburg 

- Op alle toernooi-uitingen wordt het bedrijf als hoofdsponsor vermeld

- Uitnodiging als V.I.P. tijdens het Open Assumburg toernooi

- Vermelding op sponsorbord bij clubhuis

Bronze    1-jarig: EUR 350  |  2-jarig: EUR 300  |  3-jarig: EUR 250  

- Spandoek in kleur in alu frame (3,05m x 0,6m) 

- Kleine banner op de Assumburg website met link naar uw website

- Vermelding op sponsorbord bij clubhuis

 

Banner    1-jarig: EUR 25    |  2-jarig: EUR 22    |  3-jarig: EUR 20

- Kleine banner op de Assumburg website met link naar uw website

Heemskerkse Tennisvereniging

Assumburg
Communicatieweg 2 | 1967 PR Heemskerk | www.htvassumburg.nl

Uw voordeel uit de sponsoring

Wij zijn er van overtuigd dat u zakelijk voordeel zult halen uit de sponsoring. Heeft u Interesse? Wij bespreken graag eventuele 
speciale wensen en de mogelijkheden om onze vereniging te steunen. 

Assumburg sponsorcommissie:
René Henneman | rene.henneman@outlook.com |  T 06 51782636
Elly Beekman | elly.beekman@outlook.com | T 06 30499971
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