
De Kikkers
T E N N I S C L U B

Sponsormogelijkheden 
bij T.C. De Kikkers



Inleiding

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ‘een club zonder sponsors 
heeft geen bestaansrecht’. T.C. De Kikkers vormt hierop geen uitzondering. 
De club is financieel gezond, maar sponsors zijn onontbeerlijk. Wellicht bent 
u geïnteresseerd in het sponsoren van T.C. De Kikkers of kent u iemand die 
hiervoor in aanmerking komt. Daarom dit boekje. We leggen kort uit wie we 
zijn en wat we u kunnen bieden als sponsor.

T.C. De Kikkers 

Tennisclub De Kikkers is een begrip in Nieuw-Vennep. Met ruim 1100 leden, 
waarvan 350 junioren mogen we gerust stellen dat onze club een grote sociale 
functie heeft in Nieuw-Vennep. Het tennispark heeft 16 banen (11x gravel, 
5x all weather) die liggen in een fraaie groene omgeving. Het clubhuis heeft 
een gezellige uitstraling en is voorzien van een groot terras met uitzicht op 
alle banen. Daarnaast staat er een hal met 5 banen die in de winter druk 
wordt bezocht. De club staat bekend om haar gezelligheid en het organiseren 
van diverse evenementen met als hoogtepunt het jaarlijkse Kikkers Open 
Toernooi. Het Kikkers Open Toernooi is een toernooi van 9 dagen dat door zo’n 
4.000 bezoekers wordt bezocht. Een dergelijk toernooi zonder sponsors is 
ondenkbaar.

Sponsors

Vanzelfsprekend zijn we bij T.C. De Kikkers altijd op zoek naar sponsors. 
Niet alleen voor het Kikkers Open Toernooi, maar ook voor de vele andere 
evenementen (zie overzicht pagina 11) en activiteiten zoals:
 • jeugdactiviteiten (om doorstroming van jeugdlid naar senior-lid 
  te waarborgen) 
 •  ondersteunen investeringen voor veiligheid, gezondheid en welzijn
 • verfraaiing en behoud van tennispark 
 • vervanging van materiaal en materieel

Zonder uw hulp is dat allemaal niet mogelijk. Echter... wij kunnen weer wat 
voor u doen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te 
brengen.
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Sponsormogelijkheden

Er zijn verschillende vormen van sponsoring, variërend van vaste baansponsor 
tot incidentele sponsoring (incl. toernooi-sponsoring) en van sponsoring 
in natura. Sponsoring kan u in contact brengen met onze leden, uw 
naamsbekendheid vergroten en wij bieden ook de kans om te netwerken met 
andere sponsors door middel van een jaarlijkse sponsor-BBQ.

1. Baansponsoring 

Wij bieden vaste baanpakketten aan. Deze pakketten omvatten een aantal 
vaste onderdelen: 
 • Reclamedoek op de baan 
 • Sponsorbordje op rustbankje en gameteller op de baan. 
 • Sponsorbordje op sleepnet op de baan 
 • Logo-vermelding op reclamezuil bij ingang park 
 • Logo-vermelding op www.tcdekikkers.nl 
 • Advertentie op 3 schermen in het clubhuis 
 • Advertentie in clubblad  
 • Gratis tennispas T.C. De Kikkers

2. Incidentele sponsoring

Reclamezuil 
Bij de ingang van het park staat een grote reclamezuil. Naast het vermelden 
van de baansponsoren, is hier ruimte voor andere sponsoren.

Overige doeken & borden park 
Naast de doeken op de banen, is er ruimte op het park voor groendoeken (ca. 
20 stuks) en doeken in de hal (ca. 20 stuks).

Advertenties in het clubblad 
Het clubblad van T.C. De Kikkers heet “De Opkikker”. Dit blad verschijnt 
minimaal vijf keer per jaar met een oplage van 1100 exemplaren.
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Advertenties op het TV scherm 
Het is ook mogelijk om een reclameboodschap te plaatsen op de 3 TV 
schermen in het clubhuis. Dit scherm is een meter breed en wordt gedeeltelijk 
gevuld met nieuws onderwerpen, weerberichten, sportwedstrijden en 
reclameboodschappen.

Advertenties op www.tcdekikkers.nl 
De website www.tcdekikkers.nl wordt gemiddeld bezocht door zo’n 800 unieke 
bezoekers per week. Tijdens het Kikkers Open Toernooi loopt dit op tot 3.000 
unieke bezoekers.

Teamsponsoring 
Bij teamsponsoring wordt een team uitgerust met een tennisoutfit voorzien 
van een bedrijfsnaam en/of logo. De teams zijn verplicht deze kleding te 
dragen tijdens wedstrijden.

Evenementensponsoring 
Bij evenementensponsoring gaat het vaak om prijzen voor de winnaars, 
prijzen voor een verloting, (tijdelijke) baansponsoring, het verzorgen van live 
muziek of het het verzorgen van een aandenken voor alle deelnemers van een 
evenement. De sponsors worden bij evenementen altijd met naam en toenaam 
genoemd.

Sponsoring Kikkers Open Toernooi 
Het Kikkers Open Toernooi is het topevenement van T.C. De Kikkers en bij 
uitstek geschikt om te sponsoren. In overleg met sponsors zijn er voor  die 
week diverse mogelijkheden, zoals: hoofdsponsor, baansponsor of sponsoring 
van dit evenement met artikelen voor aankleding van het park (parasols, 
vlaggen) en/of de verloting.

3. Sponsoring in natura

Tenslotte moet worden vermeld dat er allerlei vormen van sponsoring 
in natura zijn. Dit zijn sponsors die materieel of diensten beschikbaar 
stellen die zeer waardevol zijn voor de club. Te denken valt aan 
onderhoudswerkzaamheden in het park:
 • een buitenklok 
  • overdekte fietsenstalling 
 • buitenspellen 
 • etc.

4



U kunt het zo gek niet bedenken of de sponsorcommissie doet haar best om 
dit voor elkaar te krijgen. Uiteraard zullen we naamsvermelding op of rondom 
het gesponsorde item verzorgen. 

Sponsorevenementen

Jaarlijks organiseert de PR commissie een sponsornetwerkavond/BBQ op de 
vooravond van het Kikkers Open Toernooi.  De vereniging biedt haar sponsors 
een volledig verzorgde avond waar onder het genot van een drankje en een 
hapje gezellig kan worden gepraat. (Live) muziek ontbreekt op deze avond niet. 

Bedrijfstoernooi

T.C. De Kikkers biedt haar sponsors ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
bedrijfstoernooi te organiseren. Dit kan zowel ’s zomers op de buitenbanen (all 
weather) als ’s winters in de hal. Als men van deze mogelijkheden gebruik wil 
maken, kan dit worden aangevraagd via de PR-commissie. 

PR activiteiten 

De sponsor-activiteiten van T.C. De Kikkers worden verricht door de PR-
commissie. De voorzitter (Ariaan van Nieuwenhuizen) is tevens lid van het 
bestuur. Op deze manier zijn we in staat om de  belangen van onze sponsors 
zo goed mogelijk te behartigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt over 
sponsor-activiteiten of over sponsormogelijkheden van T.C. De Kikkers, dan 
kunt u zich het beste richten tot een van de leden van de commissie.

De telefoonnummers zijn:
 • Ariaan van Nieuwenhuizen - 06 14 83 83 24 
  • Rob de Wildt - 06 52 63 54 52 
  • Wilco Ziermans - 06 25 18 90 12 
 • Birgit Cramer van den Bogaart  - 06 15 00 62 52 
 
E-mail: pr@tcdekikkers.nl 

De sponsor-activiteiten van het Kikkers Open Toernooi worden behartigd door 
de sponsorcommissie.
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Tarieven Sponsoring

Alle tarieven zijn in euro’s, excl. BTW.

1. Tarieven – Baansponsoring

De tarieven voor baansponsoring starten vanaf e 1750 per jaar (incl. 
aanmaakkosten) en betreffen minimaal een 3-jarig contract. Bij interesse kunt 
u contact opnemen met een van de commissieleden van de PR-commissie.

Item Baan 1

Groendoek-reclame op de baan Afmeting 35x3 meter

Sponsorbordje op rustbankje op de baan Afmeting ca. 20x10 cm

Sponsorbordje op gameteller Afmeting ca. 20x10 cm

Sponsorbordje op sleepnet op de baan Afmeting ca. 20x10 cm

Logo-vermelding op reclamezuil bij ingang park Bovenaan, groot

Logo-vermelding op www.tcdekikkers.nl Groot

Advertentie op TV-scherm in kantine Hele jaar door

Advertentie in het clubblad 1/1 pagina

Gratis tennispas T.C. De Kikkers 2 personen

Baan 1 Hoofdsponsor e 3.750

6



Item Baan 1

Reclamedoek Afmeting 10x1 meter 
Afmeting 9x2,6 meter

Sponsorbordje op rustbankje op de baan Afmeting ca. 20x10 cm

Sponsorbordje op gameteller Afmeting ca. 20x10 cm

Logo-vermelding op reclamezuil bij ingang park

Logo-vermelding op www.tcdekikkers.nl

Advertentie op TV-scherm in kantine Hele jaar door

Advertentie in het clubblad 1/2 pagina

Gratis tennispas T.C. De Kikkers 2 personen

Binnenbanen baan 1 t/m 5 Klein      e 350 p.j. Groot e 600 p.j.

Baan 3 t/m 9 & 12 t/m 16      Klein e 350 p.j. Groot e1.500 p.j.

(11 banen, baan 2 heeft geen sponsormogelijkheden)

Item Baan 1

Reclamedoek op de baan Afmeting 17x3 meter

Sponsorbordje op rustbankje op de baan Afmeting ca. 20x10 cm

Sponsorbordje op gameteller Afmeting ca. 20x10 cm

Sponsorbordje op sleepnet op de baan Afmeting ca. 20x10 cm

Logo-vermelding op reclamezuil bij ingang park

Logo-vermelding op www.tcdekikkers.nl

Advertentie op TV-scherm in kantine Hele jaar door

Advertentie in het clubblad 1/1 pagina

Gratis tennispas T.C. De Kikkers 2 personen
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2. Tarieven - Incidentele Sponsoring

Soort advertentie Aanmaakkosten Bedrag per jaar 
(min. 3 jaar)

Bord op reclamezuil Inclusief 25 
(Alleen in combinatie)

Soort advertentie Aanmaakkosten Bedrag per jaar 
(min. 3 jaar)

Doek buiten 3x1 meter Inclusief 350

Borden binnenhal (3x1m, 
10 x links & 10 x rechts) Inclusief 350

Soort advertentie Bedrag per jaar

Advertentie 1/1 pagina full color 300 ( € 60 per uitgave)

Advertentie 1/2 pagina full color 200 ( € 40 per uitgave)

Advertentie1/4 pagina full color 100 ( € 20 per uitgave)

Reclamezuil

Overige doeken & borden park

Clubblad De Opkikker
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Combinatiepakket TV plasmascherm + 1/4 advertentie

Looptijd Aanmaakkosten Bedrag per jaar

1 jaar In overleg 100

Looptijd Aanmaakkosten Bedrag per jaar

1 jaar In overleg 150

Looptijd Aanmaakkosten Bedrag per jaar

1 jaar In overleg 500

Soort advertentie Aanmaakkosten Bedrag per jaar

Banner inclusief url In overleg 150

TV plasmascherm 
(duur 1-30 sec. ongeveer 80 x per dag. Afmeting 1920x1080 pixels)

Combinatiepakket TV plasmascherm 
+ advertentie 1/4 pagina + klein doek

Website www.tcdekikkers.nl
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Teamsponsoring

In gezamenlijk overleg met het betreffende team.

Evenementensponsoring

In overleg met evenementencommissie en/of sponsorcommissie.

Soort sponsoring Bedrag

Hoofdsponsor Kikkers Open Toernooi Vanaf € 3.000

Kikkers Open Toernooi Hoofdsponsor*

* Er kan slechts één bedrijf hoofdsponsor zijn.
  • Het betreffende toernooi wordt naar uw bedrijf vernoemd 
 • Een hoofdsponsor is automatisch sponsor van baan 1, 
  inclusief logodoek. 
 • Logo op de website van T.C. de Kikkers tijdens het toernooi en link 
  naar url eigen website. 
 • Logo op entreebord 
 • Roulerende advertentie op Media Landscape scherm (TV) 
 • Uitnodiging voor de sponsorfeestavond voor medewerkers van 
  uw bedrijf en zakenrelaties (het aantal uitnodigingen hangt af 
  van de sponsorbijdrage) 
 • Uitingen op het park en andere presentaties in overleg  
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* Er kunnen maximaal 10 bedrijven baansponsor zijn + 1 hoofdsponsor.
  • Banner op de website van T.C. De Kikkers tijdens het toernooi. 
 • Vermelding bedrijfsnaam bij alle wedstrijden. 
 • Uitnodiging voor de sponsorfeestavond voor twee personen.
 • Uitingen op het park en andere presentaties in overleg 
* De prijzen zijn exclusief aanmaakkosten (eenmalig).

Soort sponsoring Bedrag

Baansponsor (banen 3 t/m 11)* Vanaf € 400

Kledingsponsoring Open Toernooi commissieleden Vanaf € 1.000

Vermelding op T.C. De Kikkers website € 150

Vermelding op Media Landscape scherm (duur 10-30 sec 
ongeveer 80 x per dag) + logo op sponsorbord bij entree 
van het clubhuis

€ 150

Productsponsoring In overleg

Andere vormen van sponsoring Kikkers Open Toernooi

2. Tarieven - Sponsoring in natura

Alle genoemde items hebben geen tarief, het gaat hier om de kosten van de 
items. Als u interesse heeft, dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u! 
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Evenement Maand Dag Sponsortarief

Open dag Maart Zaterdag Op aanvraag

Kikkers Off Toernooi 
(senioren en jeugd) April Zondag Op aanvraag

Start competitie (senioren) April Zaterdag

Start competitie (jeugd) April Zaterdag

Luilaktoernooi (jeugd) Mei Zaterdag Op aanvraag

Clubkampioenschappen senioren Juni € 1.000

Clubkampioenschappen jeugd Juni € 250

Heren snipperdag toernooi Juni Vrijdag Op aanvraag

Kikkers Open Toernooi Juli vanaf € 3.000

Jeugdkamp Augustus Op aanvraag

Ladies Day Augustus Vrijdag Op aanvraag

Ouder-kind toernooi September Zondag € 250

Introducé toernooi September Zondag Op aanvraag

Kikkers Off toernooi September Zondag Op aanvraag

Sinterklaastoernooi jeugd December Zaterdag Op aanvraag

Eindejaarstoernooi senioren December € 300

Eindejaarstoernooi junioren December € 200

Evenementen T.C. De Kikkers

Opgesteld: april 2019
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Tennisclub De Kikkers

Oosterdreef 28 
Postbus 115 
2150 AC Nieuw-Vennep

www.tcdekikkers.nl

PR-commissie: pr@tcdekikkers.nl


