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Nootdorpse Tennisclub
al meer dan 60 jaar dé club!



Een vereniging met ca. 
1.100 leden, 6 gravel en 6 
Smash Court banen

Sponsoring en de Nootdorpse Tennisclub
De NTC telt momenteel 1.089 leden waaronder 195 jeugdleden. Daarmee
is het één van de grootste tennisverenigingen in de Haagse regio. Met 
ruim 70 competitieteams is de NTC ook een actieve club. 

Je bereikt sportieve tennissers en hun fans
NTC organiseert meer dan 20 activiteiten per jaar met wel duizenden
deelnemers en bezoekers. Sponsoring van NTC biedt jou als ondernemer
dé kans om op een duurzame manier naamsbekendheid te vergroten. 

NTC Business Club
Bij ieder sponsorpakket hoort minsten één lidmaatschap van onze
Business Club. Dit betekent dat je gratis kunt deelnemen aan drie
(netwerk-) activiteiten per jaar met uitstekende netwerkmogelijkheden. 
Denk aan:

• Jaarlijks sponsordubbeltoernooi inclusief Clinic 
• Sponsoravond tijdens het jaarlijkse Open Toernooi
• Jaarlijks etentje met de sponsoren



Nootdorpse Tennisclub,
Al meer dan 60 jaar dé club!

Jaarlijkse activiteiten
• Open Toernooi (460 deelnemers)
• Clubkampioenschappen Enkel (250 deelnemers)
• Open Jeugd Toernooi (120 deelnemers)
• Clubkampioenschappen dubbel (300 deelnemers)
• Voorjaarscompetitie (300 deelnemers)
• Najaarscompetitie (240 deelnemers)
• Regio Cup (4 deelnemende verenigingen uit de regio)

Actieve sponsorcommissie
De NTC kent een actieve sponsorcommissie, die gericht is op netwerken. 

Wil je meer weten over sponsoring? 
Ewout Hennipman (0640348290) 
Roel Mehlkopf (0653167525) 

Mailen kan ook via: sponsoring@nootdorpsetennisclub.nl.

Sponsormogelijkheden
In deze brochure  zijn de verschillende sponsorpakketten weergegeven. 
Daarnaast is het ook mogelijk uw naam te verbinden aan bepaalde
evenementen.



Sponsorpakketten

Pakket: Game Set Match

Kosten per jaar: € 500 € 1000 € 1.500

Lidmaatschap NTC Business Club
(3 netwerkactiviteiten per jaar)

1 pers. 1 pers. 2 pers.

Persoonlijk lidmaatschap NTC 1 pers. 2 pers.

Groen winddoek (12x2 mtr.) met logo 
en tekst op één baan 1.

✓ ✓

Logo (met doorklik) op homepage
website

✓ ✓ ✓

Logo (met doorklik) in digitale 
nieuwsbrief

✓ ✓ ✓

Advertentie op afhangbord en  grote 
TV scherm in clubhuis 2.

✓ ✓ ✓

Tennissen met zakelijke relaties 
mogelijk (2 banen 2 uur lang)

1 x p.j. 2 x p.j.

Advertorial in digitale nieuwsbrief 1 x p.j.

Minimale contractduur is 1 kalenderjaar. De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief materiaal (groen winddoek, met 
witte en/of zwarte bedrukking)- en plaatsingskosten, waarbij als uitgangspunt geldt dat jij het logo en de 
reclameboodschap aanlevert.
1. Wij verzorgen het groene winddoek en eventuele vervanging van het doek bij slijtage als je een sponsorcontract 

afsluit van minimaal 3 jaar. In andere gevallen zul je het doek zelf moeten aanschaffen (± 500 euro incl. BTW).
2. Op dit moment draait tijdens het open toernooi en open jeugdtoernooi een presentatie op het TV scherm met 

uitslagen, foto’s en reclameboodschappen van sponsors. In de toekomst gaat de KNLTB narrowcasting 
ondersteunen op het grote TV Scherm en dan zullen clubnieuws en reclameboodschappen van sponsors altijd te 
zien zijn.



Overige sponsoring 1.

Pakket: subsponsor Hoofdsponsor/ 
naamgever

ACTIVITEIT Kosten per jaar: Kosten per jaar:

Open toernooi
(Inclusief 2 lidmaatschappen NTC en Business Club)

nvt € 1.500

Clubkampioenschappen enkel nvt € 500

Clubkampioenschappen dubbel nvt € 500

Open jeugdtoernooi € 50 € 500

1. Exclusief eventuele drukkosten en kleding

Het grootste deel van de sponsorinkomsten gaat naar de
algemene middelen van de tennisclub. Maar ieder jaar kiest de
sponsorcommissie in overleg met het bestuur een speciaal
jaardoel, zodat je concreet kunt zien waar je bijdrage voor
gebruikt wordt.



Nootdorpse Tennisclub
een grote en levendige club!



Contactgegevens NTC 

Ben jij net zo enthousiast als wij? 
Neem dan snel contact met ons op om de verschillende sponsormogelijkheden 
te bespreken.

Sponsorcommissie:
Ewout Hennipman Administratie & Facturering 
Roel Mehlkopf Digitale content & Activiteiten
Michel Rolvink Sponsorwerving
René van der Knaap Sponsorwerving

T: 06 40348290 (appen of bellen) Nootdorpse Tennisclub
E: sponsoring@nootdorpsetennisclub.nl Laan van Floris de Vijfde 1
I: www.nootdorpsetennisclub.nl 2631 WL Nootdorp

mailto:sponsoring@nootdorpsetennisclub.nl
http://www.nootdorpsetennisclub.nl/

