SPONSORPLAN 2017

Voorwoord
Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De
sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief
als in competitieverband. De sportvereniging neemt daarom in het dagelijkse leven
een belangrijke plaats in.
Om, als vereniging, de leden zo optimaal mogelijk te kunnen laten profiteren van
de mogelijkheden, is tegenwoordig de steun van het bedrijfsleven door middel van
sponsoring onontbeerlijk.
Om de tennissport voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde en omgeving mogelijk
te maken en zo bij te dragen aan het streven naar de gezonde mens, heeft TV De
Punt bijdragen van sponsoren nodig.
Als tegenprestatie biedt TV De Punt diverse mogelijkheden aan om u op opvallende
wijze te presenteren aan onze leden, bezoekers en andere geïnteresseerden in de
club.
We hopen met dit sponsorplan duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn van
sponsoring binnen TV De Punt maar wij realiseren ons ook dat maatwerk altijd
nodig kan zijn om het passend te maken voor uw bedrijf. Uiteraard staan wij voor u
klaar om u hierbij te ondersteunen.

Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt,

Erik Botter
Voorzitter

Inleiding
Voor u ligt het sponsorplan van tennisvereniging De Punt te Zeewolde. Een plan
met als doel de belangen van onze sponsoren te integreren in de visie van TV De
Punt. Sponsoring wordt gezien als een unieke en eigentijdse vorm van
bedrijfsreclame, gekoppeld aan de activiteiten van een bepaalde club. In dit geval:
TV De Punt. U als sponsor voorziet in financiële middelen of in voor ons waardevolle
goederen en/of diensten; wij als TV De Punt verzorgen als tegenprestatie de
promotie van uw bedrijfsnaam. Dit alles volgens door beide partijen
overeengekomen afspraken.
Het resultaat voor u als sponsor is verhoging van de naamsbekendheid,
imagoverbetering of imagoverandering en omzetvergroting. Naast de publiciteit en
naamsbekendheid zorgt de uitstraling van de sport voor een sympathiek,
dynamisch en jong imago.
Sportief gezien richten wij ons zowel op prestatie als op recreatie. Voor alle leden
zijn er diverse vaste toernooien en de jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen. De jeugd wordt vakkundig opgeleid en getraind, evenals de
selectieteams, met als doelstelling het bereiken van een hogere speelklasse.
Daarnaast hebben wij gewoon het spelplezier voor jong en oud hoog in het vaandel
staan.
Het sociale aspect krijgt vorm in clubgebonden activiteiten en in evenementen voor
alle leeftijdsklassen. Zo willen wij de tennissport aantrekkelijk maken voor alle
geledingen binnen de Zeewolder samenleving.

Het profiel van TV De Punt
TV De punt is opgericht in 1990 en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als
een sportieve vereniging met gezonde aspiraties. De vereniging telt ca.350 leden,
van jong tot oud, en beschikt over 7 verlichte “all weather” banen alsmede een
minbaan en oefenmuur. Door de inzet van de leden is het park tot een sfeervol
geheel uitgegroeid waar spelers, toeschouwers en bedrijven zich thuis voelen. Voor
alle leden zijn er diverse vaste toernooien en de jaarlijks terugkerende
clubkampioenschappen.
De tennisbanen van TV De Punt liggen op een mooie locatie aan de Sportlaan,
direct naast de belangrijkste toevoerweg naar het centrum van Zeewolde. Met de
auto en de fiets is het tennispark goed bereikbaar.

Sponsorcommissie en doelstelling
De sponsorcommissie stelt zich ten doel om sponsoren te vinden die de tennissport
een warm hart toedragen en die de club financiële en/of materiële middelen ter
beschikking willen stellen.
De commissie vindt het van belang dat sponsoren persoonlijk een band krijgen met
de vereniging. Daarom zijn er momenten in het seizoen gepland waarop sponsoren
elkaar
kunnen
ontmoeten
in
een
ontspannen
sfeer,
zoals
op
clubkampioenschappen, competities en toernooien. Genoeg gelegenheid dus om
sporters en collega-ondernemers te ontmoeten.
Wij zoeken sponsors om ons te ondersteunen in de realisering van onze doelen.
Uiteraard blijft daarbij gelden dat:



Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de vereniging.
Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van de vereniging niet in gevaar brengen.

De sponsormogelijkheden
TV De Punt heeft haar sponsors diverse communicatieve uitingen te bieden. Aan
elke uiting hangt een prijskaartje. U als sponsor kan een keuze maken uit de
diverse pakketten of, indien daar behoefte aan is, individueel een eigen pakket
samenstellen.
Randvoorwaarden contracten.
Ten aanzien van de contracten zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:






Sponsorbijdragen zijn voor het bedrijfsleven fiscaal aftrekbaar;
Alle afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst;
Alle contracten zijn meerjarig;
Drie maanden voor het aflopen van het contract krijgt de sponsor een verlenging
aangeboden, tegen het dan geldende tarief;
Het contract kan tegen het verstrijken van de duur van het contract schriftelijk
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door de sponsor
worden opgezegd.

Communicatieve uitingen
Hierna volgen de diverse vormen van mogelijkheden voor sponsoring van Tv De
Punt. Op de laatste pagina van dit sponsorplan vindt u een overzicht van de diverse
pakketten en prijzen die wij hanteren.
Windnetten
Daar waar het mogelijk is kunnen er aan de zijkanten
en achterzijden van de baan omringende hekken, wind
netten worden bevestigd. Deze netten kunnen bedrukt
worden met uw gegevens en/of reclame. U betaalt voor
de aanschaf en drukkosten van dit doek ca. € 270, - tot
€ 350,-. Het sponsordoek heeft een afmeting van 6 x 2
meter of 12 x 2 meter in de kleurstelling groen met een
zwarte opdruk. De hoogte van de sponsorbijdrage is
afhankelijk van de locatie waar het doek komt te hangen.

Baniervlagreclame
Baniervlaggen met uw bedrijfslogo op een goed zichtbare
positie bij de ingang van het park. Het grote voordeel van
een baniervlag is dat uw boodschap ook bij gebrek aan
wind zichtbaar blijft. De bovenkant van de vlag wordt
blijvend strak gehouden door een banieruithouder aan de
mast.

Reclameborden
Er zijn diverse mogelijkheden tot plaatsing van een bord
met reclame langs alle banen. In principe zijn de minimale
afmeting van een dergelijk sponsorbord 250 bij 60 cm met
in de kleurstelling groen met witte opdruk. In bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken. U betaalt voor de
aanschaf en drukkosten van dit bord ca. € 150,-. De hoogte
van de sponsorbijdrage is afhankelijk van de locatie waar
het bord komt te hangen.

Overige sponsormogelijkheden
TV De Punt hoopt met het aanbieden van dit sponsorplan u een goed overzicht te
hebben gegeven van alle mogelijkheden en voorwaarden die er bestaan met
betrekking tot sponsoring van onze vereniging. Wellicht dat u als sponsor zelf nog
ideeën of suggesties hebt, waardoor het voor u nog aantrekkelijker wordt om tot
een overeenkomst te komen met de TV De Punt.

Sponsorpakketten tennisvereniging De Punt

Windnet

Pakket A

Pakket B

Pakket C

Pakket D

Pakket E

Pakket F

12 X 2 mtr op

6 X 2 mtr op

12 X2 mtr op

6 X 2 mtr op

Reclamebord

Baniervlag

baan 1 - 2

baan 1 - 2

baan 3 - 8

baan 3 - 8

van 2,5 X 0,6

4.00 x 1.25

mtr op baan 1

Reclame in (digitaal)
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2 x per jaar
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€ 1795,=

€995,=

€ 875,=

€ 495,=

€ 325,=

€ 695,=

nieuwsbrief

Deelname jaarlijkse
sponsorbijeenkomst
Vermelding op
sponsorzuil
Ruimte voor recl. folders
in “De Punt”
Logo vermelding op site
TV De Punt met doorlink
Tarief*

* Tarieven zijn exclusief BTW en de materiaalkosten!

