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Contactgegevens TV De Acehof  
✉ Sportlaan 8, 7651 LD Tubbergen  
• www.acehof.nl  
  info@acehof.nl 
• 06-38140104 
KvK-nr. 40073107 (Enschede)  
Bank: Rabobank Iban-rekeningnr. NL81RABO 0151493294  
 
 

Leden Sponsor- en PR-commissie: 
Christel Kroeze (bestuurslid) 
Charl Snijders 

http://www.acehof.nl/
mailto:info@acehof.nl
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2. Voorwoord  
Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd 

worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, 

materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van onze 

vereniging en haar leden ten goede.  

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer 
zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.  
 
Tennisvereniging De Acehof is in 1973 opgericht en telt op dit moment zo’n 160 leden. 
Een prachtige vereniging waarbij het aantal leden groeiende is, bij zowel de senioren als de junioren. De Acehof 
beschikt over een mooi tenniscomplex omringd door 3 kunstgrasbanen. Hierbij staat het tennissen centraal 
met de nodige gezelligheid na afloop.   
En sinds kort kan dit eveneens aangevuld worden met een potje jeu de boules. Sinds mei 2017 zijn hiervoor 3 
officiële jeu de boules  banen aangelegd. 
 
Onze sportvereniging krijgt inkomsten via contributie van haar leden. Dat dekt de meest noodzakelijke kosten 
die onze vereniging heeft. Onze tennisvereniging draait op vrijwilligers die hun ziel en zaligheid steken in deze 
mooie sportclub. Om de kwaliteit en het sportniveau van De Acehof te  waarborgen is sponsoring dan ook een 
belangrijke bron van inkomsten. 
 
Dit is het sponsorplan van tennisvereniging De Acehof te Tubbergen. Dit plan is geschreven om alle 
sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor sponsoren en om er voor te zorgen 
dat er voor leden van het bestuur of de sponsorcommissie een duidelijke richtlijn is bij het werven van 
sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor van de vereniging mag verwachten. Door deze 
zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden hoopt het bestuur de sponsoring van de vereniging naar een hoger 
niveau te tillen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.  
 
Dit sponsorplan bevat onder andere korte omschrijvingen van de verschillende vormen van sponsoring. 
Daarnaast staat er in het 3

e
 hoofdstuk een overzicht van de verschillende sponsorvarianten en de bijbehorende 

voorwaarden.  
 
In sponsorovereenkomsten zal naar dit document worden verwezen. Veel van de huidige sponsoren van de 
vereniging zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke 
betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een 
warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren 
hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te 
zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.  
 
Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document staat vermeld, kunt u dit te allen tijde 
bespreekbaar maken bij het bestuur. Wij staan u graag te woord en zullen uw voorstel met uiterste zorg 
behandelen.  
 
Reeds bestaande sponsorafspraken van vóór inwerkingtreding van dit sponsorplan blijven van kracht zolang de 
termijn van de betreffende sponsorafspraak loopt. Wijzigingen gaan altijd in samenspraak met de sponsor.  
 
Wij hopen dat dit document voldoende duidelijkheid biedt.  
Namens het bestuur van tennisvereniging De Acehof, 
C. Kroeze  
(Sponsor- & PR-commissie) 
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3. Sponsoring   
 
3.1 Algemene Sponsoring:  
 
Pakket 1: Winddoeken langs de tennisbanen met bedrukking.  
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met, en op kosten van de sponsor een winddoek 
van voldoende kwaliteit geproduceerd voor aan het hek langs de tennisbanen. Daarnaast betaalt de 
sponsor een vastgesteld bedrag aan de vereniging. De overeenkomst wordt aangegaan voor 

tenminste drie jaren. Er wordt gebruik gemaakt van zwart doek met witte bedrukking. Naast 

exposure langs de banen krijgt u een naamsvermelding op onze site www.acehof.nl met een link 
naar uw eigen website. Eveneens kunt u 1x per jaar gratis gebruik maken van ons clubgebouw en 
van onze jeu de boulesbaan. 
Formaat 12x2 meter voor € 350,- per seizoen (minimaal 3 jaar) per doek. 
 
Pakket 2: Sponsoring M-scorebord op de tennisbanen met enkelzijdige bedrukking.  
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met, en op kosten van de sponsor, een  
M-scorebord van voldoende kwaliteit geproduceerd voor op de tennisbanen. Daarnaast betaalt de 
sponsor een vastgesteld bedrag aan de vereniging. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
tenminste drie jaren. De sponsor krijgt positieve publiciteit via het logo op het scorebord. Naast 
exposure op de banen krijgt u een naamsvermelding op onze site www.acehof.nl met een link naar 
uw eigen website. 
€ 150 per seizoen (minimaal 3 jaar) per M-scorebord.  
 
Pakket 3: Spandoeksponsoring (klein formaat) langs de tennisbanen met enkelzijdige bedrukking.  
Bij deze vorm van sponsoring wordt in samenspraak met, en op kosten van de sponsor een spandoek  
van voldoende kwaliteit geproduceerd voor aan het hek langs de tennisbanen. Daarnaast betaalt de 
sponsor een vastgesteld bedrag aan de vereniging. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
tenminste drie jaren.  Er wordt gebruikt gemaakt van pvc bisonyl doek van 510 gr. 
De sponsor krijgt positieve publiciteit via het spandoek. Naast exposure langs de banen krijgt u een 
naamsvermelding op onze site www.acehof.nl met een link naar uw eigen website.  

Formaat 200x80 € 150,- per seizoen (minimaal 3 jaar) per doek. 
 
Pakket 4: Donatie van tennisballen jaarlijkse kosten €250. U kunt hier aan bijdragen door een 
donatie te doen van minimaal €15 omdat u de club een warm hart toedraagt.   
 
 
Website sponsorbalk/linkvermelding 
Voor vermelding op de website levert de sponsor een digitaal logo van voldoende formaat aan. Het 
logo wordt vervolgens geplaatst in de sponsorbalk van de website van De Acehof (www.acehof.nl). 
Bij klikken op het logo zal een link geactiveerd worden na ar de website van de sponsor.  
 
Wilt u doneren of een sponsorpakket bij ons bestellen? Of hebt u nog vragen mail ons dan via 
info@acehof.nl. Wij nemen dan direct contact met u op. 

http://www.acehof.nl/
http://www.acehof.nl/
http://www.acehof.nl/
http://www.acehof.nl/
mailto:info@acehof.nl
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3.2 Specifieke Sponsoring:  
 
Clubsponsor tennisballen 
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor tennisballen ten behoeve van bijvoorbeeld een 
toernooi, een speelseizoen of een team. Omdat deze vorm van sponsoring per keer erg kan 
verschillen zullen nadere bepalingen hierover bij bestuursbesluit en in samenspraak met de sponsor 
worden vastgesteld in een sponsorovereenkomst. 
(benodigde donatie van tennisballen ong. €250 per jaar) 
 
Clubsponsor kleding:  
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een kledingpakket voor een tennisteam. Deze 
kleding moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (pasvorm, samenstelling, kwaliteit, etc.). Dit gaat in 
overeenstemming met het betreffende team. Daarnaast betaalt de sponsor een bepaald bedrag aan 
de vereniging. Dit bedrag wordt met het bestuur vastgelegd bij het aangaan van de 
sponsorovereenkomst. De richtlijn voor de termijn van de sponsorovereenkomst is drie jaren.  
De sponsor krijgt positieve publiciteit via shirtreclame, en een logo met doorverwijzing naar de 
website van de sponsor in de sponsorbalk van de website.  
 
Goederen- of dienstensponsor:  
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een zeer specifiek onderdeel van de vereniging. U 
kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onderhoud, nieuwbouw, meubilair, elektronica, glaswerk, etc.. 
Omdat deze vorm van sponsoring per keer erg kan verschillen zullen nadere bepalingen hierover bij 
bestuursbesluit en in samenspraak met de sponsor worden vastgesteld in een sponsorovereenkomst.  
 
Activiteitensponsor:  
Bij deze vorm van sponsoring verzorgt de sponsor een zeer specifiek onderdeel van de vereniging. U 
kunt hierbij denken aan toernooien, jubilea, Nieuwjaarsborrel, etc.. Omdat deze vorm van sponsoring 
per keer erg kan verschillen zullen nadere bepalingen hierover bij bestuursbesluit en in samenspraak 
met de sponsor worden vastgesteld in een sponsorovereenkomst.  
 
 
Wilt u doneren of een sponsorpakket bij ons bestellen? Of hebt u nog vragen mail ons dan via 
info@acehof.nl. Wij nemen dan direct contact met u op. 
 

 
3.3 Donateurs:  
Vrijwillige bijdrage aan de vereniging ter ondersteuning van diens doelstelling, zonder 
tegenprestatie.  

mailto:info@acehof.nl
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4. Voorwaarden  
 
Termijn van sponsoring:  
Daar waar gesproken wordt over één of een aantal jaren aangegane sponsorverplichtingen, wordt 
bedoeld een seizoensjaar. Dit is van 1 januari t/m 31 december.  
 
Overzetten bestaande sponsorovereenkomst:  
Wanneer bedrijf X een bestaande sponsorovereenkomst wil overzetten naar een overeenkomst op 
grond van dit sponsorplan, dan tellen de reeds gesponsorde jaren behorende tot dat specifieke 
onderdeel, mee in de termijn voor sponsoring. Het sponsorgeld voor het lopende jaar wordt 
verrekend tot 31 december. Vanaf 1 januari betaalt de sponsor het vastgestelde bedrag aan 
sponsorgeld per jaar.  
 
Beëindiging sponsorovereenkomst:  
Beëindiging van de sponsorovereenkomst, na afloop van de aangegane sponsortermijn, geschiedt op 
de wijze als in de voorwaarden bepaald. Indien de sponsor later opzegt dan in de voorwaarden 
vermeld, wordt deze geacht het eerstvolgende seizoensjaar nog sponsor te zijn. De 
sponsorovereenkomst eindigt dan 31 december van het eerstvolgende jaar. Bij opzegging worden er 
geen sponsorgelden gerestitueerd. Het bestuur kan te allen tijde een sponsorovereenkomst 
beëindigen. Hiervoor moeten wel zwaarwegende redenen zijn. De sponsor wordt in dat geval door 
het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed geïnformeerd. De sponsor kan bij de eerstvolgende 
Algemene Vergadering bezwaar indienen tegen dit bestuursbesluit.  
 


