
Opsturen naar tennis.club.maarheeze@hotmail.com 

Sponsor en promotie Tennis Club Maarheeze 2021  
 

 

Sinds de coronacrisis is tennis, als coronavriendelijke sport,  weer helemaal in. Zo ook bij Tennisclub Maarheeze 

op sportpark de Romrijten. We zien ons ledental stijgen en dat op een recent opgeknapt tennispark, een 

gerenoveerd paviljoen en 3 vernieuwde tennisbanen. We bieden hiermee onze leden uitstekend bespeelbare 

banen en een attractieve en gezellige accommodatie. We zijn goed op weg naar een dynamische tennisvereniging 

met 250 leden. 

  

Dit jaar konden vele evenementen en toernooien door de coronacrisis niet doorgaan, waardoor een belangrijke 

inkomsten bron, onze bar in het paviljoen, gesloten moest blijven. Daarom is financiële steun van het plaatselijke 

bedrijfsleven  onontbeerlijk en gaarne bieden wij U onderstaande mogelijkheden uw bedrijf en diensten aan onze 

leden te presenteren en te promoten. En natuurlijk genieten onze sponsoren een voorkeurspositie bij club 

investeringen en aanbeveling aan de leden. 

 

Sponsorpakket 2021 
 

1. Advertentie op homepage website TC Maarheeze      Keuze 

    (met aanlevering logo en doorklik naar eigen website) 

      

 Kosten:  €   50   voor 3 maanden naar keuze      O 

 

    €   90   voor 6 maanden naar keuze      O 

 

                € 130  voor 9 maanden naar keuze      O 

 

     € 170  voor heel jaar       O 

 

                             Evt. per maand: € 20 

 

2 Advertentie op park 

    a. winddoek op tennisbaan, afmeting 6x2 meter, kleur groen, logo max 40% van de oppervlakte. 

        Maximaal 4 per baan ( 2 per kopse kant), totaal 28 stuks ter beschikking 

        Kosten:  prijs doek €350,00  (eenmalig) 

         inclusief vermelding van bedrijfslogo op de website 

        prijs per jaar € 200,00 contractduur 3 jaar.     O 

 

    b. borden  op tennisbaan afmeting 50x75, 50x100, 50x150 cm ( hoogte x breedte) 

        Kosten:  prijs bord (eenmalig) 50x75cm     €      40     O  

                                                         50x100cm   € 50     O 

                                                         50x150cm   € 70     O  

                       prijs per jaar  50x75cm     €     75,00     O  

                                                         50x100cm   €    100,00     O 

                                                         50x150cm   €    150,00     O 

          Contractduur 3 jaar         

 

3. Bedrijfstennis 

   10 keer gebruik van een tennisbaan een jaar geldig op maandag  t/m vrijdag van 17.00 – 19.00 uur  

    (na werktijd).  Reserveren via tennis.club.maarheeze@hotmail.com.  Kosten 100.- Euro per jaar 

     

  Voor een bedrijfsactiviteit kan ook (een gedeelte van) het tennispark worden gereserveerd.  

  Informeer naar mogelijkheden en kosten via bovenstaand e-mail adres. 

 

4. Overige vormen van sponsoring 

    Als u zelf wensen of ideeën voor sponsoring hebt kunnen die te allen tijde worden besproken. 

  

Voor akkoord:  

 

Naam bedrijf:      ………………………………….    

 

Contactpersoon:   :………………………………… 

 

E-mail  en  tel nummer :………………………………… 

mailto:tennis.club.maarheeze@hotmail.com

