
 
 

  

OVERZICHT SPONSOR PAKKETTEN 

 

 

TENNISVERENIGING LTC DE SCHENGE 
VEERSEWEG 4 TE ARNEMUIDEN 

 
 

 

SPONSORING VOLGENS 6 PAKKETTEN Pakket 1A 
HOOFDSPONSOR 

Pakket 1B 
TOERNOOI SPONSOR 

Pakket 2 
WINDSCHERM 

Pakket 3 
RECLAMEBORD 

Pakket 4 
SPONSORBORD (A) 

Pakket 5 
SPONSORBORD (B) 

Kosten voor de sponsor &  
looptijd van de overeenkomst: 

Kosten € 500,- in het 1e 
jaar en € 400,- per jaar 
daarna, looptijd 3 jaar. 

Kosten € 500,- 
eenmalig, looptijd van 
1 jaar  

Totale kosten € 500,- 
voor drie jaar 
(looptijd 3 jaar). 

Kosten € 150,- per 
jaar, looptijd 3 jaar. 

Kosten € 100,- per 
jaar, looptijd 3 jaar. 

Kosten € 50,- per jaar, 
looptijd 3 jaar 

Shirtsponsor van het 1e herenteam spelend in de 1e klasse 
 

     

Exclusieve Naamsponsor van het Open ATT toernooi, met 
publicatie van “<Bedrijfsnaam> ATT Toernooi” op Facebook, 
websites en in de lokale media zoals De Faam en/of de PZC. 

 
 

    

Extra vermelding sponsor naam tijdens ATT Open Toernooi 
  

    

Vermelding van sponsor naam & logo op een windscherm 
rond de banen (afmeting windscherm: 12 x 2 meter) 

  
 

   

Vermelding van de naam en het logo van de sponsor rond de 
banen middels een reclame bord (afmeting 250 x 60 cm).    

  
 

  

Vermelding op het sponsorbord in de kantine / clubgebouw 
(groot=110x65mm, klein = 70x55mm) groot  groot klein klein groot klein 

Vermelding van de sponsor op de website (banner) van de 
vereniging (www.ltcdeschenge.nl) en op de facebookpagina       

Uitnodiging voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst  
      

30% korting op baanhuur inclusief gebruik van de kantine / 
clubgebouw & BBQ voor een relatiedag of personeelsuitje.     

  

 

 
Windscherm met reclame op tennispark LTC de Schenge 

 
Reclameborden op tennispark aan de Veerseweg 4 

 
Shirt sponsoring van het 1e Heren team in de 1e klasse 

 

L.T.C. De Schenge is niet btw–plichtig. De vermelde bedragen zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie over de vereniging is beschikbaar op www.ltcdeschenge.nl en onze facebook pagina. Contact sponsoring: René Hoondert (0118-606227). 

http://www.ltcdeschenge.nl/

