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SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2020 
 
Voor tennisvereniging KLTV uit Krommenie zijn opbrengsten uit sponsor en 
advertentiebijdragen van groot belang. Met bijdragen van sponsors en 
adverteerders kan de vereniging investeringen doen, (tennis) activiteiten 
organiseren, communiceren met haar leden via mailings, website en clubblad. En in 
al deze uitingen kunnen wij de sponsors en adverteerders naar voren laten komen. 
Voor sponsors en adverteerders zijn de kosten ook nog (fiscaal) aftrekbaar.  
 
De vereniging heeft haar tennispark aan de Rosariumlaan in Krommenie, met 6 
nieuwe kunstgrastennisbanen, 2 padelbanen, 2 mini-banen en LED verlichting. De 
accommodatie is in eigen beheer. Sponsors en adverteerders kunnen op 
verscheidene manieren hun bedrijfsnaam aan de vereniging koppelen. Deze 
manieren worden hieronder uiteengezet. 
 
Onderstaande prijzen voor de opties en pakketten gelden voor één kalender jaar en 
zijn excl. BTW. 
 
Optie 1. SETZETSELS, clubblad van KLTV, 6 edities per jaar 
▪ Advertentie in het clubblad 1/8 A4 formaat    EUR 65,- 
▪ Advertentie in het clubblad 1/4 A4 formaat    EUR 120,- 
▪ Advertentie in het clubblad 1/2  A4 formaat    EUR 180,- 
▪ Advertentie in het clubblad 1 A4 formaat     EUR 350,- 
Oplage: digitaal via email aan ~550 leden en ClubApp en 25 stuks gedrukt in 
kantine. 
 
 
Optie 2. LCD scherm in de Lobbie, kantine van KLTV, filmpje of vast beeld  
▪ Standaard Logo of vast Beeld van 10 sec op LCD scherm  EUR 95,-  
▪ Bewegend beeld/filmpje van 20 sec op LCD scherm*  EUR 200,-   
▪  “Maatwerk” filmpje van max 30 sec op LCD scherm*  EUR 250,- 
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Optie 3. Reclamebord op het park a 250 x 55cm 
▪  Reclame bord         EUR 175,- 
 

Optie 4. Tennisdoek (standaard groen doek, zwarte bedrukking) 
▪ Half windscherm a 8.5 x 2m      EUR 180,- 
▪ Heel windscherm a 17 x 2m       EUR 360,- 
 
 
Optie 5. Vlag in vlaggenmast (aangeleverd door adverteerder) 
▪ Vlag           EUR 95,- 
 
 
Optie 6. Baansponsor Lobbie tijdens het open Lobbietoernooi 
▪ Bedrijfsnaam en logo op de ‘Lobbie-website’ (www.lobbietoernooi.nl) 
▪ Bord met bedrijfsnaam op hekwerk bij tennisbaan  EUR 300,- 
 
 
 
Stapelkorting 

Combineren van bovenstaande opties is natuurlijk mogelijk. U komt dan in 

aanmerking voor de volgende kortingsstaffel. 

▪ 2 opties is 10,0% korting op totaal bedrag 

▪ 3 opties is 12,5% korting op totaal bedrag 

▪ 4 opties is 15,0% korting op totaal bedrag 

De korting wordt niet gegeven op of in combinatie met onderstaande pakketten. 
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Pakketten 
Platina Pakket: hoofdsponsor van KLTV  
(2019-2021: Bert van Vulpen Makelaardij) 
Dit betekent dat exclusief de bedrijfsnaam wordt verbonden aan het 
Lobbietoernooi en tenniskleding van selectie teams en trainers.  
Binnen het Platina Pakket krijg je het volgende: 

▪ Een  1 A4 formaat advertentie in het clubblad. 
▪ Bedrijfsnaam en logo met vermelding van hoofdsponsor op website en in de 

digitale nieuwsbrief. 
▪ Bedrijfsnaam op de kleding van de selectieteams senioren 
▪ Twee vlaggen op het tennispark (aangeleverd door sponsor) 
▪ Bedrijfsfilmpje van max 20 sec op het LCD scherm* 
▪ Reclame materiaal/uitingen van het bedrijf mogen in het clubhuis (de Lobbie) 

verspreid worden 
▪ Een clinic tennis/padel (van max 3 uur) onder leiding van een gecertificeerde 

trainer voor jou en jouw genodigden of zakenrelaties op het tennispark aan 
de Rosariumlaan (1 keer p/jr).  
Extra optie is een BBQ op het park (kosten BBQ zijn voor eigen rekening) 

▪ 30 consumptiebonnen/muntjes uitgereikt tijdens Lobbietoernooi (hele jaar 
geldig) 

▪ Contractduur is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlengen 
▪ Kosten: EUR 5.000,- 
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Goud Pakket: hoofdsponsor van één van de evenementen van KLTV  
(zoals bijv. Clubkampioenschappen, Padeltoernooi, Aardbeientoernooi) 
Dit betekent dat exclusief de bedrijfsnaam wordt verbonden aan één evenement. 
Binnen het Goud Pakket krijg je het volgende: 

▪ Een sticker van (standaard) 120 cm x 15 cm op het glas van een van de 
padelbanen (afwijkende hoogte in overleg afhankelijk van het logo) 

▪ Een 1/2 A4 formaat advertentie in het clubblad 
▪ De bedrijfsnaam en logo op de website 
▪ De bedrijfsnaam en logo op alle uitingen van het event 
▪ Bedrijfsfilmpje van max 20 sec op het LCD scherm* 
▪ Deelname aan het jaarlijkse sponsortoernooi incl. een clinic tennis/padel 

onder leiding van een gecertificeerde trainer. Tijdens dit toernooi wordt 
een buffet georganiseerd inclusief drankjes** 

▪ 20 consumptiebonnen/muntjes uitgereikt tijdens Lobbietoernooi (hele 
jaar geldig) 

▪ Contractduur is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlengen 
▪ Kosten: EUR 1.000,- 

 
Zilver Pakket: sponsor van tennisvereniging KLTV 
Binnen het Zilver Pakket krijg je het volgende: 

▪ Een reclamebord van 200 cm x 55 cm op het park van KLTV 
▪ Een 1/2 A4 formaat advertentie in het clubblad. 
▪ Bedrijfsnaam en logo op onze website 
▪ Bedrijfsfilmpje van 20 sec op LCD scherm* 
▪ Deelname aan het jaarlijkse sponsortoernooi incl. een clinic tennis/padel 

onder leiding van een gecertificeerde trainer. Tijdens dit toernooi wordt een 
buffet georganiseerd incl. drankjes**. 

▪ 10 consumptiebonnen/muntjes uitgereikt tijdens Lobbietoernooi (hele jaar 
geldig) 

▪ Contractduur is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlengen 
▪ Kosten: EUR 750,- 
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Brons Pakket: subsponsor van tennisvereniging KLTV 
Binnen van Brons Pakket krijg je het volgende: 

▪ Een reclamebord van 200 cm x 55 cm op het park van KLTV 
▪ Een 1/4 A4 formaat advertentie in het clubblad. 
▪ Bedrijfsnaam en logo op de website 
▪ Deelname aan het jaarlijkse sponsortoernooi incl. een clinic tennis/padel 

onder leiding van een gecertificeerde trainer. Tijdens dit toernooi wordt een 
buffet georganiseerd incl. drankjes**. 

▪ Contractduur is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlengen 
▪ Kosten: EUR 500,- 

 
Praktische zaken 

▪ Sponsorcontracten die voor de duur van drie jaar worden aangegaan met de 
vereniging kunnen na 3 jaar met minimaal één jaar verlengd worden. 

▪ Facturatie door KLTV geschiedt jaarlijks in het eerste kwartaal. 
▪ De sponsorovereenkomst wordt aangegaan met de vereniging.  
▪ Sponsorkosten zijn over het algemeen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 

of vennootschapsbelasting. 
▪ Bovenstaande opties zijn in combinaties ook mogelijk 

 
Contactpersoon: 
Robert Melgerd | Penningmeester KLTV 
e-mail: penningmeester@kltv-krommenie.nl 
 
* Filmpjes zijn exclusief aanmaak- en productie kosten. De productiekosten zijn voor eigen rekening. Wij 
kunnen u hiervoor in contact brengen met een gerenomeerd Print/drukwerk bedrijf. 
** Om  verspilling te voorkomen wordt voor het buffet een kleine ‘eigen bijdrage’ gevraagd 
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