
Sponsorprogramma 2020
Tennis vereniging Cromwijck Woerden

Bent u er ook bij?
Deze folder wordt u aangeboden door: www.yellowbrand.nl

Sponsorpakketten



Inleiding

 www.tvcromwijck.nl

Al meer dan 40 jaar biedt TV Cromwijck tennis voor 

alle liefhebbers van deze sport, van recreant tot 

wedstrijdspeler. In Woerden zijn we de grootste 

vereniging, met de meeste competitieteams en 

vele activiteiten voor de recreatieve speler.

Vanaf 2020 hebben we bovendien twee 

padelbanen. Hiermee introduceren we deze 

internationaal razend populaire en in Nederland 

snel groeiende sport in Woerden. 

We zijn een gezellige vereniging met oog voor 

prestaties: ook het komende seizoen speelt ons 

eerste team in de 1e  klasse zondag gemengd. 

Uiteraard kan dit niet zonder sponsoren. En 

daarom bieden wij u het volgende aan:

Deze informatiefolder wordt u aangeboden door: www.yellowbrand.nl

Wij bieden u:

een sponsorpakket dat het beste bij u past
 
positieve publiciteit voor uw bedrijf

een stijgend aantal toeschouwers 
bij wedstrijden van het 1e team

een clinic met voormalig toptennisser 
Sjeng Schalken

een bijdrage aan sport en maatschappij

waardering vanuit de leden en gasten 
van de vereniging

Een bloeiende en groeiende vereniging 



Deze informatiefolder wordt u aangeboden door: www.yellowbrand.nl pr@tvcromwijck.nl | www.tvcromwijck.nl

Sponsorpaketten Team 1

Hoofdsponsor Als hoofdsponsor van het eerste team ontvangt u de volgende faciliteiten:
       Uw bedrijfsnaam (logo) op de home page van TV Cromwijck met een directe link naar uw eigen website

       De mogelijkheid tot het plaatsen van een reclamebord (150cm x 60cm) bij de ingang van het park

       Extra groot logo, met vermelding als hoofdsponsor naast de wedstrijdbaan. 

    De mogelijkheid om één keer per jaar een gehele dag twee banen te gebruiken voor een toernooi 

       met uw zakelijke relaties en/of eigen medewerkers

       Unieke tennisclinic voor acht medewerkers e/o relaties van uw bedrijf

       Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

        Een jaar gratis lidmaatschap

De hoofdsponsor is de naamgever van het eerste 

team. Bij alle uitingen rondom het eerste team 

wordt de naam van de hoofdsponsor gebruikt. De 

jaarlijkse bijdrage is €2.500,-.

Subsponsor Als subsponsor ontvangt u de volgende faciliteiten:
       Uw bedrijfslogo in kleur naast de wedstrijdbaan

       Uw bedrijfsnaam (logo) op de website van TV Cromwijck

       Unieke tennisclinic voor vier medewerkers e/o relaties van uw bedrijf 

        Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

        Een jaar gratis lidmaatschap

De sub sponsoren steunen het team 

met een jaarlijkse bijdrage van €1.250,- 

en krijgen de volgende faciliteiten:

Sponsor Als sponsor ontvangt u de volgende faciliteiten:
      Uw bedrijfslogo in kleur naast de wedstrijdbaan

      Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

      Uw bedrijfsnaam (logo) op de website van TV Cromwijck

De sponsoren steunen het team met 

een jaarlijkse bijdrage van €250,-.
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Sponsorpaketten Algemeen

Baansponsor
Als baansponsor ontvangt u de volgende faciliteiten:
       Vermelding op de website van TV Cromwijck met een link naar de eigen website

-      Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

Baansponor
padel

Als baansponsor padel ontvangt u de volgende faciliteiten:
      Exclusiviteit bij het sponsoren van een baan. De baan wordt vernoemd naar uw bedrijf

      Vermelding op de website van TV Cromwijck met een link naar de eigen website

       Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

      1x per jaar gelegenheid om de ‘eigen baan’ te gebruiken voor medewerkers en relaties, inclusief een 

      clinic van een uur

Sponsor reclamebord
Als sponsor ontvangt u de volgende faciliteiten:
      Vermelding op de website + link naar eigen site

      Uitnodiging voor sponsordag tijdens thuiswedstrijd team 1

Mogelijkheid tot plaatsen van twee winddoeken 

voor €500,- per jaar. Aan te gaan voor drie jaar. 

Zelf winddoek en bedrukking regelen. 

Plaatsen van één reclamebord (150cm x 60cm) 

€250 per jaar voor baan 1, €200 per jaar voor baan 

10, €150 per jaar voor overige banen. Afspraak 

voor minimaal drie jaar. Kosten voor maken bord 

voor rekening van de sponsor.

€1.000 per jaar, aan te gaan voor drie jaar.

Exclusief kosten van bestickering.
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Sponsorpaketten Overige

Hoofdsponsor
toernooi Cromwijck Open

Als hoofdsponsor toernooi Cromwijck Open ontvangt u de volgende faciliteiten:
      Uw bedrijfsnaam (logo) als hoofdsponsor op alle toernooiposters en flyers die in mei/juni op de 

       verschillende tennisparken in de omgeving zullen worden verspreid

       Uw bedrijfsnaam (logo) komt als hoofdsponsor van het Open Toernooi op de home page van TV Cromwijck 

       te staan met een link naar uw eigen website

       Uw bedrijfsnaam wordt vermeld als hoofdsponsor tijdens de prijsuitreiking

       Uw bedrijfsnaam wordt vermeld onder alle reguliere e-mail communicatie naar onze leden

       Gebruik van de vlaggenmasten voor eigen vlaggen tijdens toernooidagen om daarmee een 

        extra beleving te realiseren

        De mogelijkheid tot het plaatsen van een reclamebord (150cm x 60cm) bij de ingang van het park

        Mogelijkheid voor maatwerk zoals product placement op het park tijdens het toernooi en/of een eigen stand 

        Flyer met daarin ruimte voor eigen marketing boodschap, zoals bijvoorbeeld een speciale aanbieding

        Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

Het toernooi wordt vernoemd naar uw bedrijf.  

€1.500,- per jaar, aan te gaan voor drie jaar.

Subsponsor 
toernooi

Als subsponsor toernooi ontvangt u de volgende faciliteiten:
        Uw bedrijfsnaam (logo) komt als subsponsor op alle toernooiposters en flyers 

        Uw bedrijfsnaam (logo) komt als subsponsor van het Open Toernooi op de website van TV Cromwijck 

        te staan met een link naar uw eigen website

        Uw bedrijfsnaam wordt vermeld als subsponsor tijdens de prijsuitreiking

        Halve paginagrote advertentie in flyer 

        Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsordag tijdens een thuiswedstrijd van het eerste team

€150,- per jaar, aan te gaan voor drie jaar.
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Contactgegevens
Tennisvereniging Cromwijck
T.a.v.: Sponsorcommissie

Bezoekadres : Waardsedijk 37, 3448 HV Woerden

E-mail: pr@tvcromwijck.nl
Website: www.tvcromwijck.nl

Contactpersonen
Erik Garritsen  -  Tel: 06 - 270 479 76
Marcel van Dongen   -  Tel: 06 - 100 110 19
Martino van Nieuwkerk - Tel: 06 - 546 320 48

Wij hopen dat u met dit document een duidelijk beeld heeft gekregen van de sponsormogelijkheden voor o.a. Team 1 van 

Tennisverenging Cromwijck en dat u enthousiast bent geworden om padel, recreatief tennis en het (top)tennis in Woerden te 

ondersteunen. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan graag contact op met een van de onderstaande personen uit onze 

Sponsorcommissie.

Enthousiast?
Meldt u aan als sponsor.


