SPONSOROVEREENKOMST
TC Voordaan is sinds een paar jaar zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het
tennispark. Naast contributie zijn wij als club voor extra inkomsten afhankelijk van
sponsoren. Inkomsten die hard nodig zijn om o.a. de kwaliteit van de gravelbanen te
garanderen. TC Voordaan introduceert daarom de ‘VRIENDEN VAN TC VOORDAAN’;
bestaande uit mensen en bedrijven die TC Voordaan een warm hart toedragen.
Wat wij sponsoren kunnen bieden is een pakket, waarin het volgende is inbegrepen:
•
•
•
•
•

Vermelding op de website met een directe (hyper) link naar de website;
Een link naar de ‘Vrienden van TC Voordaan’ pagina in de digitale nieuwsbrief die
minimaal 3 x per jaar naar de leden wordt verstuurd;
Een vermelding op een nieuw aan te schaffen bord in het clubhuis;
Jaarlijks een uitnodiging voor het TC Voordaan Sponsortoernooi, inclusief borrel.
Gedurende het betreffende tennisseizoen mag een sponsor 5x een introducee
uitnodigingen om een uur te komen tennissen op onze club. Dit mag voor een enkel
of dubbel zijn, dit betekent dat een sponsor max 3 introducees mag uitnodigen per
keer.

Het bestuur van TC Voordaan beslist over de besteding van het sponsorgeld. TC Voordaan
gaat het sponsorgeld o.a. gebruiken voor:
•
•
•
•

Inhuren van een externe partij voor het baanonderhoud;
Opknappen entree met nieuw naambord en aangepaste oprit;
Extra aankleding clubhuis;
Etc.

De kosten voor dit sponsorpakket zijn slechts €100,- per jaar. Door onderstaand formulier in
te vullen en te mailen naar info@tcvoordaan.nl verbindt u zich als sponsor aan TC Voordaan
tot wederopzegging. Wanneer wij uw formulier per mail hebben ontvangen, ontvangt u van
ons een factuur, waarna u het verschuldigde bedrag over kunt maken.
Naam contactpersoon :
Naam bedrijf
:
Factuuradres:
:
Telefoonnummer
:
Mailadres
:
Naam Sponsor:

Datum :

Handtekening:
Indien uw bedrijf andere sponsormogelijkheden wil bespreken, zoals de bedrukte
tennisdoeken langs de banen of andere opties, dan kunt u contact opnemen via
info@tcvoordaan.nl.

