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Sponsoring bij LTC Spijkenisse 
 
U kunt met uw bedrijf in de schijnwerpers staan bij één van de mooiste 

tennisverenigingen van de regio Nissewaard/Voorne-Putten waar ons 1e Herenteam 
op zeer hoog niveau acteert en in de Eredivisie speelt! 
 

 
LTC Spijkenisse biedt de mogelijkheid uzelf met diverse sponsorpakketten in de 
kijker te spelen bij vele duizenden tennisliefhebbers. 

 
 
LTC Spijkenisse is al 40 jaar de tennisvereniging van Spijkenisse en omstreken. Op 

dit moment tellen we rond de 500 leden, die trots zijn op het prachtige tennispark, 
gelegen aan de Schenkelweg 110a in Spijkenisse. Het park beschikt over 5 gravel,-& 

4 Smashcourtbanen, waar van eind maart t/m begin november gespeeld kan worden 
op de met Led duurzaam verlichte banen. Het hele jaar door worden talloze 
activiteiten georganiseerd, zoals eendaagse toernooien, clubkampioenschappen, 

voorjaars- en najaarscompetitie op het hoogste niveau. De club is mede bekend 
geworden door het jaarlijkse Open Toernooi in week 34 waar duizenden mensen op 
af komen. 

 
 
Vindt u ook dat uw naam niet mag ontbreken op z’n mooi tennispark? 

 
 
Het is nu uw kans, ga samen met ons de uitdaging aan om sponsor te worden. Via 

de sponsorpakketten heeft u de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten. 
Eén op de twintig mensen in Nederland staat regelmatig op de tennis/padel baan. 
KNLTB meldt dat de stijging van senior- en juniorleden elk jaar toeneemt, zo ook bij 

onze vereniging. Al die sportieve mensen komen in contact met uw reclame-uitingen 
op en rond de banen. Bovendien creëert u met uw bijdrage goodwill bij de circa 500 
leden van LTC Spijkenisse. Uw sponsorgeld draagt ook bij aan het 

realiseren van uiteenlopende doelen van de vereniging. Deze extra inkomsten komen 
ten goede voor de jeugd- en senioren activiteiten, algemene middelen 
tennisvereniging, onderhoud van ons clubhuis en tennispark. Uiteraard bent u als 

sponsor welkom op onze sponsoravond tijdens ons Open Toernooi. 
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Onze Sponsor mogelijkheden bij LTC Spijkenisse 
 
 

Winddoek reclame 
 
 

6x2 m2 of 17x2 m2 

 

 
❖   6 x 2 m2 € 190,00. Prijs per jaar met een contractduur van 2 jaar. 
❖ 17 x 2 m2 € 295,00. Prijs per jaar met een contractduur van 2 jaar. 

 

o Aanmaakkosten vrv sponsor (€700,- voor 17x2/€350,- voor 6x2 ex btw) 
o Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 
o Inclusief vermelding website. 

o Uitnodiging sponsordag voor max. 2 personen. 
 
 

 
 

Vlag op ons park 
Voor € 200,- per jaar hangt uw vlag het hele jaar aan één van onze vlaggenmasten. 
U levert zelf de vlag aan. Bij slijtage kunt u uiteraard een nieuwe vlag aanleveren. 
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Digitale sponsoring 
 
 

❖ Banner op de website € 180,-* 
❖ Banner op het digitale reclamebord € 85,-* 

 

Voor alle tarieven geldt minimale contractduur van 2 jaar!  
Digitale banner moet zelf worden aangeleverd. 

 

Banner website 
 

 
 

Banner digitale reclamebord 

 

Bankje langs de baan sponsoring 
 
 

❖ Bankje langs de baan € 250,00 per jaar 
❖ Banner op de website  
❖ Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 

 
Voor alle tarieven geldt minimale contractduur van 2 jaar!  
Digitale banner moet zelf worden aangeleverd. 
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Hoofdsponsor Open Toernooi 
 
 

 
Sponsorpakket : 
 

❖ Koppeling bedrijfsnaam aan het Open Toernooi 
❖ Naamsvermelding op de wedstrijdposter 

❖ Naamsvermelding op Open Toernooi agenda 
❖ Naamsvermelding op onze website met link naar uw eigen website 
❖ Recht op uitdelen gadgets 

❖ Bij de ingang van het park wordt een spandoek opgehangen met uw 
bedrijfsnaam (logo) 

❖ Plaatsen van een vlag 

❖ Aanbieden van bedrijfsproducten tijdens Open Toernooi 
❖ Bedrijfsnaam (logo) op de T-shirts die de toernooicommissie draagt tijdens de 

toernooiweek. 

❖ Bedrijfsnaam wordt vermeld als hoofdsponsor tijdens de prijsuitreiking. 
❖ Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 

 

Contractduur: 2 jaar met optie van nog 1 jaar. 
 
Prijs: € 1.500,00. 

 

Baansponsor Open Toernooi 
 

Prijs € 250,00 per baan per jaar 
 

❖ Naamsvermelding op de baan  

(2x zeiltje van 150x100cm, kosten voor LTC Spijkenisse) 
❖ Naamsvermelding op de website 
❖ Naamsvermelding bij iedere nieuwe partij op de baan 

❖ Aanmaakkosten rekening sponsor (ongeveer € 55,00 ex btw) 
❖ Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat 
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Pakket voor bedrijven 
 
Prijs € 1.000,00 per jaar* 

 
❖ Winddoek 17 x2 m (indien beschikbaar) 
❖ Vermelding op onze website en banner 

❖ Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 
 

*Contractduur 2 jaar , prijs exclusief aanmaakkosten winddoek (± € 700,- ex btw). 
Logo voor op de website zelf aanleveren. 
 

 

Reclamezeil/bord langs de baan 
 

Prijs € 175,- per jaar* 
 

❖ 4,20 x 0,80 m. 

❖ Aanmaakkosten rekening sponsor (± € 75,00 inclusief btw) 
❖ Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 

 

* Voor alle tarieven geldt minimale contractduur van 2 jaar!  
 
 

 

 

 

 

Kantine sponsoring 
 

Prijs € in nader overleg per jaar* 

 

• Voor alle tarieven geldt minimale contractduur van 2 jaar!  
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Team kledingsponsor 
 

 
 

Prijs € 1.500,00 per team. 
 
De kleding is voor een team bestaand uit 6 personen. Er worden logo’s van de 

sponsor en van LTC Spijkenisse op de kleding aangebracht. Teamnaam wordt 
aangepast naar LTC Spijkenisse 1/ Sponsornaam.  
Logo digitaal aan te leveren in .eps / .ai / .jpg formaat. 

 
 
 

 
Kleding pakket omvat:  

❖ 1x Trainingspak 

❖ 2x tennisshirts 
❖ 2x tennisbroek 

❖ 2x paar sokken 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Al deze prijzen zijn geldig voor het seizoen 2023 
 

Voor meer informatie op het gebied van sponsoring kan contact opgenomen 
worden met één van de leden van de sponsorcommissie of u kunt mailen 
naar sponsor@ltc-spijkenisse.nl 

mailto:sponsor@ltc-spijkenisse.nl

