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Een nieuwe ontwikkeling: Padelbanen in Maarheeze 

 

Sportvrienden,                        Maarheeze juni 2021 

Het bestuur van Tennis Club Maarheeze (TCM) heeft het plan om op het tennispark van sportpark de 

Romrijten 2 padel banen aan te leggen. 

Waarom is dit voor TCM maar ook voor uw bedrijf interessant ? 

• Padel, een combinatie tussen squash en tennis, is de snelst groeiende nieuwe sport in 

Nederland. Het wordt ondersteund door de KNLTB en de gemeente en biedt een welkome 

aanvulling op het sportaanbod in de gemeente Cranendonck. Een voorbeeld hoe je dit spel 

speelt vind je in de bijgaande link: https://www.facebook.com/watch/?v=466412144607700  

• Een Padelbaan zorgt voor nieuwe leden en is daarom erg belangrijk voor de toekomst van 

TCM. Zowel kleine als grotere tennisclubs hebben inmiddels ervaren dat een padelbaan 

ongeveer 30% nieuwe leden oplevert. Dit zou voor TCM ongeveer 50 nieuwe leden 

betekenen. 

• Er is ruimte om minimaal  4 padelbanen aan te leggen op het tennispark op de Romrijten 

Hoe willen we dit  gaan we dit betalen 

De investering voor 2 padel banen bedraagt ongeveer 145.000 Euro. Naast subsidies, lening en een 

crowdfunding actie willen we ook graag de lokale bedrijven een aantrekkelijk aanbod doen om 

hieraan deel te nemen via een sponsoractie. 

Sponsoraktie voor bedrijven in Maarheeze t.b.v. aanleg 2 padelbanen TCM 
 
Drie mogelijkheden: 

1. Sponsorbedrag 2000 Euro:  
2 jaar advertentie op website TCM, 2 sponsordagen (1 per jaar) inclusief 2 uur tennis of 
padel les met gebruik banen: waarde 750 Euro.  
Netto Kosten: 1250 Euro exclusief belasting aftrek 

2. Sponsorbedrag 1000 Euro:  
1 jaar advertentie op website TCM, 1 sponsordag inclusief 2 uur tennis of padel les met 
gebruik banen: waarde 375 Euro. Netto Kosten: 625 Euro excl. Belastingaftrek 

3. Sponsorbedrag 500 Euro:  
3 jaar advertentiebord op tennispark van 50 x 100 cm 
Waarde 300 Euro. Netto kosten 200 euro excl. belastingaftrek 

 

   
Hiermee kunt U uw personeel laten kennismaken met een nieuwe sport in Nederland. U helpt de 

lokale gemeenschap door de aantrekkelijkheid van Sportpark Het Romrijten aanzienlijk te vergroten 

en de continuïteit van TCM te verzekeren. De padelbanen zullen ook voor niet leden te huren zijn 

zodat na de kennismaking uw personeel ervan gebruik kan blijven maken.  

Hierbij bevestigen wij onze toezegging voor een bedrag van € 1000.- / 2000.- / 500.- deel te 

nemen aan de Sponsoractie TCM t.b.v. aanleg 2 Padel banen.  

Maarheeze, datum 

Naam bedrijf  

Naam contactpersoon:    E-mail:      Handtekening 

https://www.facebook.com/watch/?v=466412144607700

