
 

SPONSORBROCHURE 

WWW.WAESBEECK.NL 

 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

  

Tennisvereniging WAESBEECK is de tennisvereniging van Waspik (Gemeente Waalwijk) en bestaat al 
meer dan 40 jaar. Het jubileumjaar 2009 is dan ook op feestelijke wijze gevierd met vele 
tennisactiviteiten en andere evenementen. Een tennisvereniging voor jong en oud, voor beginners en 
gevorderden, voor recreanten en wedstrijdspelers. 
 

 

Ons tennispark heeft de beschikking over 6 verlichte kunstgrasbanen en het paviljoen straalt een 
gezellige sfeer uit. Ook biedt ons ruime terras uitzicht over alle banen. Een terras waar op zonnige 
dagen een gezellig drankje en hapje genuttigd kan worden. 

 

Een uiterst fraai, in 2011 gerenoveerd, paviljoen beschikt over alle moderne facilitaire 
voorzieningen zoals een vernieuwde bar en modern meubilair. Het is goed en gezellig vertoeven in 
ons paviljoen. 
Onze vereniging telt momenteel circa 380 leden, verdeeld over 300 senioren en 80 junioren 
en biedt jong en oud volop de gelegenheid om zowel met recreatietennis als wedstrijdtennis 
bezig te zijn. Gedurende het gehele jaar vinden op ons sportpark vele activiteiten plaats 
waaronder een open toernooi (meer dan 200 deelnemers), clubkampioenschappen en 
diverse gezelligheids- toernooien. De belangstelling voor het competitiespelen is groot. 
Gedurende deze voorjaarscompetitie kent onze vereniging in de vele jaren een groot aantal 
deelnemende teams zowel op de vrijdagavond en op zaterdag. In 2013 werd ons 1e team 
zelfs kampioen en zal promoveren naar de districtshoofdklasse. In 2013 wordt het project 
clubkoers gestart met als doelstelling om in 2016 de grootste en gezelligste en sportiefste 
vereniging van Waspik te worden. 

OVER ONZE VERENIGING 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 

Adres: 
Wieldrechtstraat 11A  
 5165 EA  Waspik 
 
 

 

Algemene gegevens 

IBAN:NL77RABO0156521458 
KvK: 40271022 

  

WAAR VINDT U ONS TENNISPARK 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 

 
Waarom TV Waesbeeck Sponsor worden: 
 
 
 

 We zijn een van de oudste en bekendste verenigingen in Waspik. Ieder jaar 
ontvangen we op ons sportpark vele tennissers en toeschouwers afkomstig van 
binnen en buiten de regio. 

 We richten ons op zowel de recreatieve als prestatiegerichte tennissers, variërend van 
jeugd tot senioren. Deze brede doelgroep maakt het mogelijk om uw bedrijfsnaam via 
sponsoring verder uit te bouwen. 

 Onze vereniging organiseert jaarlijks een open toernooi met een groot aantal 
inschrijvingen en met veel publieke belangstelling. Dit biedt u publiciteit in regionale 
media. 

 Tijdens de voorjaarscompetitie ontvangt onze tennisvereniging meer dan 65 teams (= 
meer dan 300 tennissers uit de omgeving. Dit staat garant voor verdere 
naamsbekendheid van uw bedrijf. 

 We streven er naar om allen sponsors maximaal te betrekken bij onze 
tennisactiviteiten en evenementen. Speciaal voor onze vrijwilligers en sponsors 
organiseren wij het jaarlijkse warm hartfeest. 

 Een prima gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje, u zakelijke 
contacten te leggen en tevens onze tennisvereniging beter te leren kennen. 

 We bieden onze potentiële sponsors maximaal de gelegenheid om verdere 
naamsbekendheid op te bouwen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij standaard, 
maar ook op maat gemaakte sponsorpakketten samenstellen. 
 
 

Als sponsor levert u een belangrijke bijdrage aan een gezonde financiële balans binnen onze 
vereniging. Tevens een bewijs van sociale en sportieve interesse voor een brede doelgroep. 
 
 
 
 

Wij heten u dan ook van harte welkom bij TV WAESBEECK ! 
  

SPONSOR WORDEN VAN ONZE VERENIGING 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij bieden potentiële sponsors een uitgebreid en overzichtelijk aanbod van 
sponsormogelijkheden aan. Door de centrale ligging van ons paviljoen zijn al onze banen 
uitstekend zichtbaar voor zowel tennissers als toeschouwers. Wij hebben de mogelijkheid om 
winddoeken, borden en scoreborden te plaatsen voorzien van reclameboodschappen waarbij 
optimale zichtbaarheid gewaarborgd wordt. Vooral de reclameborden worden zoveel mogelijk 
geplaatst rondom het center court van onze vereniging. Reclame door middel van 
winddoeken en scoreborden vindt plaats over het volledige sportpark. Wij regelen voor u de 
gehele aanmaak van de borden, scoreborden en winddoeken. Ook besteden wij maximale 
aandacht aan het juiste kwaliteitsniveau, kleurencombinaties en duurzaamheid. Dit 
garandeert een blijvende professionele uitstraling van ons tennispark en geeft ook uw 
reclameboodschappen extra glans. 

  

ONZE SPONSORMOGELIJKHEDEN 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze manier laat u zien dat u de vereniging een warm hart toedraagt. Vanuit de 
sponsorpagina kan men u snel terugvinden en doorklikken naar uw webpagina 
 
 

 . 
 
 
Vermelding sponsorpagina website 
Presentatie      sponsorpagina 
Locatie      Website TV Waesbeeck 
Contractduur     1 jaar 
Prijs per jaar     € 25, - 

 

  

VERMELDING SPONSORPAGINA WEBSITE 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
 
  
OP deze manier bent u direct zichtbaar voor onze bezoekers van onze website. U naam, 
bedrijfslogo wordt regelmatig op alle webpagina’s getoond. Door op uw banner te klikken 
komt de bezoeker terecht op uw website. 
 
 
 
 
 

  
 

 

Banner op website 
Presentatie:      sponsorpagina 
Locatie:      Website TV Waesbeeck 
Contractduur:     1 jaar 
Prijs per jaar:     € 100, - 

  

BANNER OP HOOFDPAGINA WEBSITE 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
 
 
Minimaal 4 maal per jaar ontvangen onze leden een digitale nieuwsbrief. Door een 
vermelding in de nieuwsbrief komt u direct bij onze leden onder de aandacht. 
 
 
 

 

 
 
Vermelding nieuwsbrief 
Presentatie:     Nieuwsbrief 
Locatie:      E-mail 
Contractduur:     1 jaar 
Prijs per jaar:     € 50, - 

  

VERMELDING NIEUWSBRIEF 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 

 

 

In ons gezellig paviljoen kunt u direct zichtbaar zijn voor onze leden en bezoekers. U levert 

het logo en opschrift en wij verzorgen de plaquette. Die door ons op een goed zichtbare 

plaats in het paviljoen zal worden bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barplaquette (Club van 100) 
Presentatie:     Bordje 21 x 14,8 cm 
Locatie:      Paviljoen 
Contractduur     3 jaar 
Prijs per jaar):     € 100, - 
*inclusief aanmaakkosten 
 

  

BARPLAQUETTE (Club van 100) 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 

 

 

Al onze spelers hangen digitaal af op het digitale afhangbord. Het is de eerste kennismaking 

wanneer men op ons tennispark komt tennissen. Het is mogelijk om een reclameboodschap 

op het digitale afhangbord te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame op digitaal afhangbord 
Presentatie:      digitaal afhangbord 
Locatie:      Ingang kleedkamers 
Contractduur:     1 jaar 
Prijs per jaar:     € 75, 

  

DIGITAAL AFHANGBORDRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
Sinds 2007 vindt adverteren in ons paviljoen plaats via een groot LCD scherm. Gedurende 
de openingstijden van ons paviljoen verschijnt een diashow met advertenties van onze 
sponsoren. De sponsor wordt de mogelijkheid geboden om meerdere keren per uur een 
reclameboodschap gedurende 20 sec. in beeld te brengen. Onze ervaring tot op heden is dat 
deze vorm van adverteren veelvuldig bekeken wordt. 
  
 
 
 
 

 

 
Beeldschermreclame: 
Presentatie:      LCD beeldscherm 
Locatie:      paviljoen 
Contractduur:      1 jaar 
Prijs per jaar:       1x per uur tijdens toernooien  € 50, - 

2x per uur tijdens toernooien  € 100, - 
       4x per uur tijdens toernooien  € 150, - 
  

Beeldschermreclame 

 

BEELDSCHERMRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
Een van meest aantrekkelijke reclameboodschappen geschiedt via winddoeken. De 
afmetingen van deze doeken zijn maar liefst 12 bij 2 mtr. en worden bevestigd aan de 
hekken rondom onze tennisbanen. Door de grote afmetingen van deze winddoeken is uw 
reclameboodschap, bedrijfsnaam en bedrijfslogo dan ook op grote afstand duidelijk en voor 
iedereen zichtbaar. 
 
 
 
 
 

 
 
Winddoekreclame: 
Afmetingen:     12 x 2 mtr. 
Locatie:       Hekwerk rondom de banen 
Bedrukking:      groen doek / zwarte letters 
Contractduur:      3 jaar 
Prijs per 1e jaar*:     € 200, - 
Prijs volgende jaren:    € 200, - 
*Exclusief aanmaakkosten 

  

WINDDOEKRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 

 
 
Een andere bekende reclamemogelijkheid voor potentiële sponsors is het plaatsen van een 
of meerdere reclameborden. De afmeting van een reclamebord bedraagt 2 bij 0,60 mtr. en 
kan bijvoorbeeld geplaatst worden rondom het center court. Dit biedt optimale zichtbaarheid 
voor het lezen van uw reclameboodschappen door tennissers en toeschouwers op ons terras 
en in het paviljoen. Een extra voordeel van deze locatie is dat alle belangrijke tennisfinales, 
veelal onder grote publieke belangstelling, op ons center court worden gespeeld. 
 
 
 
 

 

 
 
Bordreclame 
Afmetingen:      2 x 0,60 mtr. 
Contractduur:      3 jaar 
Prijs per jaar*:     € 125, - 
*Exclusief aanmaakkosten 

  

BORDRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 

 

Een andere reclamemogelijkheid is het plaatsen van een of meerdere reclameborden op het 
terras. . De afmeting van een reclamebord bedraagt 1 bij 0,50 mtr. en kan geplaatst worden 
in de nok van het terras. Het terras. Het terras is een welbezochte plaats binnen TV 
Waesbeeck. Vooral in de zomer is het een goede ontmoetingsplaats. Dit biedt optimale 
zichtbaarheid voor het lezen van uw reclameboodschappen door tennissers en toeschouwers 
op ons terras. 
 
 
 
 

 
  

 
Terrasbordreclame 
Afmetingen:      1 x 0,50 mtr. 
Contractduur:      3 jaar 
Prijs per jaar*:     € 100, -, 
Locatie:      Terras 
*Exclusief aanmaakkosten 

  

TERRASRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
Een nieuwe vorm van merkexposure is het aanbrengen van uw reclame boodschappen op 
onze scoreborden. Wij bieden geïnteresseerde sponsors de mogelijkheid een 
reclameboodschap en/of bedrijfslogo tweezijdig op deze scoreborden te laten bedrukken. 
 
 

 
 
Scorebordreclame: 
Locatie        Centre Court 
Contractduur:      3 jaar 
Prijs per jaar*:     € 100, -  
 
Locatie :     baan 2, 3, 4 5 of 6 
Contractduur:      3 jaar 
Prijs per jaar*:     € 75, - / baan 
*inclusief aanmaakkosten 

 

SCOREBORDRECLAME 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
Jaarlijks organiseert onze vereniging diverse toernooien en evenementen. Vooral de diverse 
open toernooien voor jeugd en senioren kennen een groot aantal inschrijvingen waar ook 
vele tennissers van andere verenigingen aan deelnemen. 
Ook de jaarlijkse clubkampioenschappen kent een groot aantal deelnemers met vele 
geïnteresseerde toeschouwers. Tevens worden er diverse gezelligheidstoernooitjes 
georganiseerd waaronder het mannensnippertoernooi, lady’s day, samen sterk en diverse 
thematoernooien. Al deze toernooien en evenementen zijn te sponsoren waarbij u kunt 
inschrijven als hoofdsponsor en subsponsor. 
Hoofdsponsor worden kent een belangrijke status binnen onze vereniging. Afhankelijk van 
de financiële en/of materiële bijdragen van de hoofdsponsor wordt invulling gegeven aan een 
optimaal sponsorpakket met als doel te komen tot een langdurige samenwerking en een win-
win-situatie voor beide partijen. Als hoofdsponsor wordt uw bedrijfsnaam bv. gekoppeld aan 
het WAESBEECK Open Toernooi. Uw reclameboodschappen krijgen maximale aandacht: 
Uw naam en firmalogo worden vermeld op wedstrijdposters, toernooiagenda, website en 
LCD scherm. Tevens hebt u als hoofdsponsor recht op het plaatsen van een of meerdere 
reclameborden op ons center court, het aanbrengen van posters ter plekke van de 
wedstrijdtafel en informatieborden, hangen van vlaggen en het uitdelen van gadgets. U krijgt 
maximaal de gelegenheid om uw bedrijfsproducten zichtbaar te maken en eventueel voor 
verkoop aan te bieden in ons paviljoen en op ons terras. 
Als subsponsor vermelden wij uw firmanaam op wedstrijdposters, toernooiagenda, website 
en LCD scherm. Tevens hebt u als subsponsor recht op het plaatsen van maximaal 1 
reclamebord, het hangen van een vlag en het uitdelen van gadgets. U sponsort hierbij als 
subsponsor een open toernooi, clubkampioenschappen of thema toernooi. Uw 
bedrijfsproducten kunnen worden getoond en eventueel voor verkoop worden aangeboden in 
ons paviljoen of op ons terras. De inhoud van een subsponsorpakket is veelal variabel en 
definitieve prijsafspraken zijn afhankelijk van uw specifieke wensen. 
Hoofdsponsor: 
Sponsorpakket:     koppeling bedrijfsnaam aan het open toernooi 

- naamsvermelding op wedstrijdposters 
- naamsvermelding op open toernooiagenda 
- naamsvermelding t. p. v. wedstrijdtafel 
- naamsvermelding op onze website 
- recht op uitdelen gadgets 
- plaatsen van maximaal 2 reclameborden 
- naamsvermelding op beeldscherm 
- aanbieden van bedrijfsproducten tijdens open toernooi 
- aanbieden van bedrijfsproducten op onze website 
- mogelijkheid om winddoeken te hangen 

Contractduur:     3 jaar 
Prijs:      in overleg en afhankelijk van specifieke wensen 
Subsponsor: 
Sponsorpakket:     koppeling bedrijfsnaam aan  clubkampioenschappen 

- naamsvermelding op onze website 
- recht op uitdelen van gadgets 
- plaatsen van maximaal 1 reclamebord 
- aanbieden van bedrijfsproducten 

Reclameperiode:   clubkampioenschappen  week 
Contractduur:     3 jaar 
Prijs:      € 500, -* 
*Afhankelijk van specifieke wensen kan standaard sponsorpakket gewijzigd worden. 

TOERNOOI EN EVENEMENTEN SPONSORING 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 

 

Hiermede voorziet u een competitieteam van tenniskleding en/ of andere tennis attributen. 

Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfslogo en /of bedrijfsnaam wordt aangebracht volgens de 

officiële kledingreclamecode van de KNLTB. Prijsafspraken zijn afhankelijk van de inhoud 

van het aangeboden sponsorpakket. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfslogo en /of bedrijfsnaam wordt aangebracht volgens de 
officiële kledingreclamecode van de KNLTB. Prijsafspraken zijn afhankelijk van de inhoud 
van het aangeboden sponsorpakket. 
 
Team 
Kleding:     shirts/broeken/trainingspakken/etc. 
Aantal:      6 
Afmetingen    logo/naamsvermelding: max. 150 cm2 
Bedrukking:     logo/bedrijfsnaam 
Prijs:      in overleg 

 

 

 

 

 

 

 

TEAMRECLAME 

http://www.sportkampioen.nl/teamkleding-teamkleding-tennis-tennis-polo-c-146_28_283.html
http://www.sportkampioen.nl/teamkleding-teamkleding-tennis-tennisbroek-erima-tafeltennis-short-p-1372.html?cPath=146_28_184
http://www.sportkampioen.nl/teamkleding-teamkleding-tennis-tennis-trainingspak-c-146_28_213.html


Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
Ook is het mogelijk onze junioren te sponsoren door middel van het beschikbaar stellen van 
tennisshirts. Als potentiële sponsor schenkt u aan junioren een tennisshirt, voorzien van uw 
bedrijfslogo en bedrijfsnaam. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wij zorgen dat uw bedrijfslogo en /of bedrijfsnaam wordt aangebracht volgens de officiële 
kledingreclamecode van de KNLTB en wij zorgen tevens voor de distributie van de 
gesponsorde clubshirts aan onze juniorenspelers. 

  

Clubshirts junioren 

Kleding:    shirts 
Aantal:     in overleg 
Afmetingen     logo/naamsvermelding: max. 50 cm2 
Bedrukking:     logo/bedrijfsnaam 
Prijs:      in overleg   

CLUBSHIRTSPONSOR 



Sponsors steunen TV WAESBEECK 

TV WAESBEECKERS steunen onze sponsors! 

 
 
 
 
 
Onze PR&S(Public Relations &Sponsor) Commissie heeft ten doel om sponsors te 
benaderen en te contracteren die financiële en /of materiële middelen beschikbaar willen 
stellen aan onze vereniging. Deze extra inkomsten worden besteed aan activiteiten zoals: 
organisatie diverse (jeugd en senioren) tennistoernooien, clubkampioenschappen, 
tennistrainingen en onderhoud van ons paviljoen en tennispark. De PR&S Commissie vindt 
het reguliere contact met onze sponsors van groot belang en streeft dan ook naar een 
betrouwbare en continue samenwerking. 
 
 
 
Bent u geïnteresseerd in een van onze adverteermogelijkheden neem dan gerust even 
contact op met de Public Relations & Sponsor Commissie. Natuurlijk bent u ook van harte 
welkom voor een bezoek aan ons tennispark. Dit biedt u tevens de gelegenheid om onze 
verschillende reclamemogelijkheden te bekijken. Ook staan wij geheel open om invulling te 
geven aan uw eigen specifieke wensen en ideeën. 
 
 
Onze PR&S Commissie bestaat uit: 

 Anton Brokx  voorzitter Tel.nr: 0416-313158    Mob:06-30490139 

 Johan Broeders (Lid) 

 Thom Langerwerf (Lid)  
U kunt ons bereiken  per e-mail: sponsoring@waesbeeck.nl 
 

INFORMATIE 

mailto:sponsoring@waesbeeck.nl

