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Sponsor Brochure 2019 

 

TVDZ 

Sportpark De Diemen 

Sportlaan 7  

1111 PX, Diemen  

- 

Postbus 110 

1110 AC Diemen 

Telefoon: 020 - 6001857 

E-mail: publicrelation@tvdz.nl 

Website: www.tvdz.nl 

 

 

Rekeningnummer (Rabobank) 

IBAN: NL12 RABO 0393 6379 64  

mailto:publicrelation@tvdz.nl
http://www.tvdz.nl/
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OVER ONZE VERENIGING 
 
Tennisvereniging Diemen Zuid bestaat sinds 1 april 1984. TVDZ is een recreatieve tennisvereniging 
in Diemen en gevestigd op het Sportpark "De Diemen", Plantage de Sniep, vlakbij het eindpunt van 
tramlijn 19.  
De vereniging beschikt over 6 all weather kunstgrasbanen ('s avonds verlicht), 1 oefenkooi, een 
goed geoutilleerd clubgebouw met een gezellige bar en een zonnig terras. Het clubgebouw heeft 
een dames- en herenkleedruimte met douche, alsook een gehandicaptentoilet.  
De vereniging bestaat uit een groot aantal actieve leden, die regelmatig een partijtje tennissen.  
Er worden allerlei toernooien gehouden (zie onze activiteitenkalender), al dan niet met een hapje of 
drankje. Op ons ruime terras, gelegen op het zuiden, is het al snel goed toeven in het zonnetje. 
 

 
 

 

WAT KAN TVDZ U ALS BEDRIJF BIEDEN? 
 
SPONSORING IS EEN UITING VAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 
 
In de hedendaagse wereld zijn sportverenigingen voor een groot gedeelte aangewezen op 
vrijwilligers die de club met arbeid en kennis ondersteunen. Op organisatorisch vlak worden 
verenigingen geleid door bevlogen vrijwillige bestuurders. Om de idealen van leden en bestuur te 
verwezenlijken is ondersteuning vanuit het bedrijfsleven haast onontbeerlijk. Vanuit dit oogpunt 
kunnen wij als sportvereniging als middel fungeren om bedrijfsuitingen zichtbaar te maken in een 
sportieve omgeving. Het alom bekende spreekwoord “voor wat hoort wat” is er zeer zeker 
toepasbaar. TVDZ biedt diverse mogelijkheden om uw bedrijfsnaam, passief of actief aan onze 
vereniging te binden. Dit kan variëren van ad-hoc situaties tot exclusieve 
samenwerkingsverbanden. 
 
Onderstaand het totaaloverzicht van de mogelijkheden binnen onze vereniging: 
 
REGULIER 
- Advertentie in ons clubblad ACE  
- Reclame op scoreborden 
- Reclame op winddoeken 
- Advertentie / link op onze TVDZ website 
- Sponsorpas 
 
AD-HOC 
- Ondersteuning van éénmalige activiteiten, zoals toernooien. 
 
BAANHUUR 
Er bestaat bij TVDZ de mogelijkheid om één of meerdere banen te huren.  
 
EXCLUSIEF OF DEDICATED SAMENWERKINGSVERBAND (maatwerk) 
De exclusieve Sponsor krijgt een prominente plaats binnen onze vereniging op gebied van 
promotie. 

http://www.tvdz.nl/activiteitenkalender_tvdz.html
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Reguliere sponsoring 

- Advertentie in ons clubblad ACE 
 
Ons clubblad ´ACE` verschijnt 4 x per jaar. Dit handzame A4 clubblad 
voorziet alle leden van de nodige informatie over de vereniging, maar 
ook veel leuke wetenswaardigheden en verslagen over de gespeelde 
wedstrijden. Natuurlijk hebben wij advertentieruimte en diverse 
mogelijkheden opgenomen om u als sponsor de gelegenheid te geven 
zich te profileren via een advertentie zoals door u digitaal aangeleverd 
(HR 300 dpi).  
 
Contractduur: minimaal 1 jaar. 
Kosten:  
 

Soort pagina frequentie formaat bedrag per jaar 

Gehele pagina 4 x per jaar (1/1) A4 € 75,- 

Halve pagina 4 x per jaar (1/2) A4 € 65,- 

Kwart pagina 4 x per jaar (1/4) A4 € 55,- 

 
 

- Reclame op scoreborden 
 

In september 2018 zijn op alle 6 banen nieuwe scoreborden geplaatst. 
Deze kunnen aan twee zijden worden voorzien van reclame voor uw 
bedrijf of zaak. Hiervoor kunnen stickervellen worden gebruikt met 
een maximale afmetingen van 360 x 120 mm, door de sponsor aan te 
leveren. Baan 1 en 2 worden het meest gebruikt en liggen aan het 
terras van ons clubhuis. De banen 3 t/m 6 zijn wat verder van het 
clubhuis verwijderd. De kosten voor het printen van de stickers zijn bij 
afname van alle 6 banen voor rekening van TVDZ. 
 
Contractduur: minimaal 3 jaar. 
Kosten:  
 

Baannummer bedrag per jaar per scorebord (2 stickers) 

Baan 1 of 2 € 75,- 

Baan 3 t/m 6 € 50,- 

Baan 1 t/m 6 € 300,-- / kosten printen stickers voor TVDZ 

 
 
- Reclame op winddoeken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een zeer goed in het oog springende reclame voor uw bedrijf is een winddoek met de afmetingen 
van 12 meter breed en 2 meter hoog. 
Langs de hekken achter de baseline van elke baan alsook op de kopse kanten van de banen 
kunnen winddoeken geplaatst worden, bedrukt met uw bedrijfsnaam en/of logo, zoals door u 
digitaal aangeleverd (vectorbestand HR 300 dpi). Plaatsing gebeurt op contractbasis met een 
looptijd van 3 jaar. TVDZ verzorgt de aanschaf van de winddoeken.  
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Vervolg Reclame op winddoeken 
 
Contractduur: 3 jaar. 
Eenmalige aanmaakkosten: Ca. € 350,- tot € 400,- excl. BTW voor rekening sponsor. 
 
Kosten: 
 

Baannummer bedrag per jaar per winddoek 

Baseline Baan 1  € 250,- 

Baseline Baan 2 € 250,- 

Baseline Baan 3 t/m 6 € 150,- 

Kopse kant Baan 1 € 250,- 

Kopse kant Baan 6 € 150,- 

 
 
- Advertentie / link op onze TVDZ website 
 

Alle sponsoren van TVDZ krijgen gratis een 
vermelding op de sponsor pagina van www.tvdz.nl 
 
Indien u ook een link naar uw bedrijfswebsite 
geplaatst wilt hebben is dat mogelijk tegen een laag 
tarief. Ook is het mogelijk een advertentie te 
plaatsen op de sponsorpagina TVDZ met een link 
naar de bedrijfswebsite van de sponsor. 
 
Uw advertentie, bedrijfsnaam of logo, zoals door u 
digitaal aangeleverd. (HR 300 dpi). 
 

 
Contractduur: 1-3 jaar.  
Kosten: 
 

Vermelding website bedrag per jaar  

Vermelding sponsorpagina TVDZ  Gratis 

Vermelding link naar bedrijfswebsite sponsor € 25,- 

Advertentie met link naar bedrijfswebsite sponsor € 50,- 

 
- Sponsorpas 
 
De sponsorpas is een pasje dat wordt uitgegeven door TVDZ aan bedrijven.  
Sponsorpasjes kunnen vanaf een sponsorwaarde van € 500,00 per twee worden uitgegeven.  
De sponsorpas is een clubpas, daarom kunt u hiermee niet deelnemen aan officiële KNLTB-
evenementen en KNLTB-competities. 
 
Met 2 clubpassen kunnen 2 personen op 1 baan tennissen (enkelspel), met 4 clubpassen kunnen 4 
personen op een baan spelen (dubbelspel). U kunt de sponsorpas bijv. gebruiken voor uw 
zakenrelaties of voor uw personeel. 
De sponsorpas geeft het recht om bij TVDZ gedurende het gehele jaar vrij te spelen, dit met 
uitsluiting van de door TVDZ te organiseren activiteiten.  
Op uw sponsorpas staat uw bedrijfsnaam of logo, zoals door u digitaal aangeleverd (HR 300 dpi). 
 
U dient zich aan de regels van TVDZ te houden, zoals afhangreglement en het betreden van de 
tennisbanen in tenniskleding en tennisschoeisel. In het geval van verlies worden er geen nieuwe 
sponsorpassen verstrekt.  
 
Contractduur: 1 tot 3 jaar.  
Kosten: 
 

Sponsorpas bedrag per jaar  

2 sponsorpassen  € 500,- 

4 sponsorpassen € 1000,- 

 

http://www.tvdz.nl/
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Ad-hoc sponsoring 

 
- Ondersteuning van éénmalige activiteiten, zoals toernooien 
 
Deze vorm van sponsoring geeft uw bedrijf een actieve, éénmalige presentatie bij onze leden 
gekoppeld aan een activiteit van TVDZ. Hierbij kunt u denken aan:  
Sponsoring in natura, bijvoorbeeld het leveren van vlees / brood voor het Barbecuetoernooi, 
leveren van bakmeel, olie en rozijnen voor ons jaarlijkse Oliebollentoernooi e.d. 
Sponsoring door reclame gadget of relatiegeschenk van uw bedrijf, zoals het sponsoren van 
wedstrijdballen met bedrijfsreclame voor gebruik tijdens toernooien. Ook het ter beschikking 
stellen van relatiegeschenken met uw bedrijfsopdruk valt hieronder, deze kunnen worden uitgereikt 
als een prijs voor de winnaar van een toernooi.  
Sponsoring door adoptie van een activiteit door uw bedrijf, door (een deel) van de kosten van de 
activiteit te vergoeden. Deze activiteit komt in dit geval met de bedrijfsnaam op de TVDZ 
activiteitenkalender, bijv. “Het firma Jansen Openingstoernooi”. 
 
Deze vorm van sponsoring biedt de mogelijkheid om uw bedrijf positief onder de aandacht van de 
leden van TVDZ te brengen tegen relatief lage kosten. U kunt hierbij als bedrijf de aard en hoogte 
van uw bijdrage bepalen en bent niet gebonden aan een langdurig contract. 
 
Kosten:  
De kosten van Ad-hoc sponsoring varieert doorgaans van € 25,00 t/m € 250,00 eenmalig. 

 

Baanhuur 

Er bestaat bij TVDZ de mogelijkheid om één of meerdere banen te huren. Dit geldt zowel voor 
bedrijven als particulieren die geen lid zijn van TVDZ. 
 
Baanhuur wordt bij TVDZ veel gebruikt door bedrijven die een eenmalig of jaarlijks sportief 
bedrijfsuitje willen organiseren voor het personeel of bedrijfsrelaties. Ook personeelsverenigingen 
van grote bedrijven maken hiervan gebruik. 
TVDZ heeft indien gewenst een beperkt aantal gratis tennisrackets en ballen te leen indien u één of 
meerdere banen huurt (zolang de voorraad strekt). 
 
Reservering: 
Reservering baanhuur voor 1 t/m 3 banen in overleg met kantine beheerder met betaling vooraf. 
Reservering baanhuur voor 4-5 banen uitsluitend in overleg met het bestuur met betaling vooraf. 
Er kunnen geen banen worden verhuurd indien door TVDZ activiteiten zijn georganiseerd of 
competitie wordt gespeeld. 
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten, kan een nieuwe afspraak worden gemaakt.  
  
Contractduur: eenmalig 
Kosten:  
 

Aantal banen bedrag Bijzonderheden 

1 baan € 20,00 per uur Gratis tennisrackets te leen 

2 banen € 35,00 per uur Gratis tennisrackets te leen 

3 banen € 50,00 per uur Gratis tennisrackets te leen 

4 tot 5 banen Bedragen en data uitsluitend in overleg 
met bestuur TVDZ 

Gratis tennisrackets te leen 
(zolang de voorraad strekt) 
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Exclusief of dedicated  samenwerkingsverband (maatwerk) 

Deze vorm van sponsoring gaat veel verder dan de eerder genoemde vormen van sponsoring.  
De Exclusieve Sponsor / hoofdsponsor krijgt een prominente plaats binnen onze vereniging op 
gebied van promotie. Overeenkomsten worden voor bepaalde tijd aangegaan. 
 
Doel van dit soort samenwerkingsverbanden; het creëren van een win-win situatie voor bedrijf en 
vereniging.  
Hierbij kan men primair denken aan het stimuleren van medewerkers / relaties van deze 
Exclusieve Sponsor op sportief gebied. 
 
Mogelijkheden: 
 
 Uitgifte van sponsorpassen. 
 Het jaarlijks beschikbaar stellen van ons tennispark voor bedrijfstoernooi / tennisclinic. 
 Het jaarlijks beschikbaar stellen van ons tennispark en kantine voor bedrijfsfeest of bijeenkomst 

met relaties (tot max. 60 personen). 
 Prominente reclame uiting op en rond de banen, zoals winddoeken, scoreborden. 
 Wedstrijdballen met bedrijfsreclame voor gebruik tijdens toernooien. 
 Het exclusief uitdragen van de bedrijfsnaam in samenhang met clubpromotie tijdens activiteiten 

binnen de gemeente, zoals Diemerfestijn (beschikbaar stellen van promotie middelen). 
 Advertentie / reclame vermelding in clubblad ACE. 
 Advertentie op de website van TVDZ op sponsorpagina met link naar bedrijfswebsite sponsor. 
 Terrasuitstraling (geheel in bedrijfstijl of beperkt tot parasols). 
 Plaatsing van vlaggenmasten met bedrijfsvlaggen. 
 Beschikbaar stellen van TVDZ-logo aan sponsor voor reclame doeleinden op uw bedrijfswebsite 

(bijv. “Fa. Jansen sponsort TVDZ”) 
 

       
 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze vereniging een goede aanvulling kan bieden op het gebied van 
uw bestaande PR- en promotiemiddelen. 
 
Mochten wij uw interesse hebben gewekt dan zijn wij altijd bereid om u in een persoonlijk gesprek 
verdere informatie te verstrekken. 
 
Met sportieve groeten, 
 
namens het bestuur van TVDZ, 
 
Drs. N.P.J. (Hans) de Jong 
Voorzitter Tel: (020) 6953710 (na 19:00 uur) 
E-mail: voorzitter@tvdz.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:voorzitter@tvdz.nl

