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STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE
Doel en Missie
Doel
De Stichting Promotie Tennisclub Deurne is 1 juni 1995 opgericht en heeft als doel om de
tennissport bij TC Deurne te promoten en te propageren.

Missie:
De missie van de Stichting is het werven van sponsorgelden en andere middelen om daarmee
enerzijds de doelstellingen van de Stichting mogelijk te maken en anderzijds de vereniging
financieel te ondersteunen, met name de extra’s bij (recreatieve) activiteiten, toernooien,
jeugdopleiding en voorzieningen die het verenigingsniveau verhogen en die niet direct uit de
reguliere exploitatie kunnen worden gefinancierd.
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Bestuur Stichting Promotie Tennisclub Deurne
Het bestuur van Stichting Promotie Tennisclub Deurne bestaat uit de volgende personen:
Hans Weijers, voorzitter
“Ben bijna 15 jaar lid van TC Deurne, en heb me vanaf dag
1 thuis gevoeld. TC Deurne is een hele mooie gezellige club,
met mooie tennis banen, en een prachtige kantine.
Sponsoren en vrijwilligers zijn erg belangrijk voor club, met
extra inkomsten en enthousiaste vrijwilligers kunnen we de
club extra ondersteunen. Daar wil ik me dan ook voor
inzetten.”

Marie-José van Mierlo, secretaris
vrijwilliger VVV, secretaris Tennisclub Deurne
“30 jaar ben ik actief lid van Tennis Club Deurne, als
tennisser, bestuurslid en vrijwilligster.
Het is een toegankelijke club voor jong en oud. Mede
door de doelstelling van de Stichting proberen we de jeugd op
een hoger niveau te laten tennissen en voor de recreanten
allerlei te organiseren zodat iedereen zich thuis voelt bij
“onze” tennisclub.”

Hetty Verbaarschot, penningmeester
“In vijf jaar tijd heb ik mijn weg helemaal gevonden op de
tennisclub. Met trainen, tossen en competitie geniet ik van het
mooie park van deze gezellige club. Middels mijn inzet voor de
stichting wil ik graag helpen om de club nog aantrekkelijker te
maken en om nieuwe leden aan te trekken.”

Jacky van Dinter-Houben, bestuurslid
Penningmeester Tennisclub Deurne
“Tennis is een mooie sport om individueel maar ook in teamverband
actief bezig te zijn. Belangrijk hierbij is om tennis zo laagdrempelig
mogelijk te houden. Om dit mogelijk te maken wil ik me inzetten om
iedereen om me heen, zowel zakelijk als privé, te enthousiasmeren
voor deze Stichting!”
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Noud van Osch, bestuurslid
“in 1994 zijn we met enkele mensen gaan onderzoeken hoe we extra
inkomsten konden genereren voor de tennisvereniging. Wij zijn in het
begin gestart met Het idee om niet alleen gelden te ontvangen, maar
ook een tegenprestatie aan te kunnen bieden, stond mij wel aan en ik
heb toen ook zitting genomen in het Stichtingsbestuur.
Nu bijna 25 jaar later, in een geweldig mooi park met vele groene
reclameborden en 3 leuke dames in het Bestuur, sta ik nog steeds
achter mijn besluit. ”

Woordje van de voorzitter Stichting Promotie Tennisclub
Deurne
De Stichting Promotie Tennisclub Deurne biedt de sponsors de gelegenheid om met TC
Deurne als platform hun bedrijven te promoten en met elkaar in contact te komen.
Naast de diverse sponsorpakketten voor bedrijven kunnen ook particulieren de Stichting
ondersteunen als Club van 100- lid.
De middelen, die de Stichting jaarlijks ontvangt, worden aangewend om ervoor te zorgen dat
de Tennisclub haar doelstellingen op het gebied van prestatief en recreatief tennis bij zowel de
jeugd als de senioren, alsmede voor wat betreft de accommodatie, makkelijker kan realiseren.
Behalve de tegenprestaties in de vorm van borden, advertenties op de website e.d. wordt al
jaren een gezellige en succesvolle sponsordag georganiseerd, waarbij de sponsoren elkaar via
een partijtje tennis, een hapje en een drankje op informele wijze kunnen ontmoeten.
De Club van 100- leden krijgen de mogelijkheid tot inspraak bij de besteding van de door hen
bijeengebrachte gelden.
Ik nodig u van harte uit om op één van de hierna vermelde mogelijkheden uw steun voor TC
Deurne te betuigen.
Hans Weijers,
voorzitter Stichting Promotie TC
Deurne.
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Algemene informatie Tennisclub Deurne
Tennisclub Deurne is opgericht in 1961 en heeft ongeveer
400 leden in de leeftijd van 6 jaar tot over de 85 jaar.

De vereniging beschikt over 7 verlichte all-weather
Advantage Red Court tennisbanen, een prachtig paviljoen
met zonneterras, waar het gezellig toeven is na de
wedstrijd. Het complex is riant gelegen in de mooie
"Kasteeltuin" en ligt in het centrum van Deurne. Het
paviljoen is in 2006 nieuw gebouwd.
De banen zijn in 2014 vernieuwd. In 2019 hebben we
ledverlichting gekregen. De ledverlichting hebben we
kunnen realiseren middels de sponsorgelden.

We hebben 2 tennisleraren, 1 parkmanager en 1
interieurverzorgster in dienst. Verder kunnen we
beschikken over vele vrijwilligers die allemaal een handje meehelpen.

Naast de bijna 30 competitieteams wordt ook recreatief getennist.
Zo worden er tal van activiteiten georganiseerd, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor
de jeugd. Er zijn toss- ochtenden en avonden en allerlei (gezelligheids-) toernooien waar je je
individueel of met een team voor in kunt schrijven. Tevens kun je tennislessen, op elk niveau,
volgen bij een gediplomeerd trainer

Pagina 6

2x per jaar wordt er een Open Toernooi
georganiseerd. Dit zijn het VDNS Kia Open
toernooi in week 27 en het Open
Najaarstoernooi in week 45. Aan deze
toernooien doen vele tennisliefhebbers mee
die bij andere verenigingen lid zijn.

We beschikken over een website www.tcdeurne.nl waar je alle informatie op kunt vinden.
Maandelijks komt een nieuwsbrief uit en 1 keer per jaar verschijnt het clubblad
de “Ty-Breek”.

We hebben de mogelijkheid om te adverteren via onze
website. Onze website wordt maandelijks bezocht door
gemiddeld meer dan 400 bezoekers. Het aantal
paginaweergaves (iedere pagina die bekeken wordt), dus
ook iedere keer een nieuwe banner, ligt gemiddeld op
5000 per maand.
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Sponsorpakketten Stichting Promotie Tennisclub Deurne

Realisatie kan geschieden door afname van een van de volgende sponsorpakketten:

•
•
•
•

Stersponsor
Websponsor
Bordsponsor
Club van 100 begunstiger

Contractduur
De sponsor zegt toe voor een periode van drie jaar als sponsor van de Stichting. Na afloop van
voornoemde periode wordt de sponsorovereenkomst stilzwijgend voor een periode van steeds
één jaar verlengd behoudens schriftelijke opzegging door één der partijen uiterlijk drie
maanden voor afloop van de overeengekomen periode.
De door de sponsor aan de Stichting te betalen vergoeding is exclusief BTW.
Hiervoor wordt door de Stichting aan de sponsor een factuur uitgereikt. Daar de Stichting op
het moment van ondertekening van deze overeenkomst niet BTW- plichtig is wordt geen
BTW in rekening gebracht, hetgeen niet uitsluit dat zulks in de toekomst wel het geval kan
zijn.
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Stersponsor :
•

Naamsvermelding op de hoofdpagina van onze website www.TCDeurne.nl.

•

Een lopende banner met uw logo en een link naar de website wordt getoond op de
homepage van TC Deurne.
Hiervoor dient u een logo in jpg, pdf of png formaat aan te leveren van tenminste 500
pixels breed en de link naar website.

•

Logovermelding met link naar uw website op het tabblad sponsoren.

•

Vermelding van uw bedrijfsnaam bij de digitale maandelijkse nieuwsbrief.

•

Het aanbrengen van een goed zichtbaar reclamebord (afmeting 3.00 * 0.80m) op één
van de A-locatie hekwerken van het tennispark in de Kasteeltuin van Deurne. De op
het bord aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd. De
Stichting draagt zorg voor het vervaardigen en aanbrengen van het reclamebord.

•

logovermelding van de sponsor onder de kop "Stersponsors" op de sponsorpagina's
in het clubblad van TC Deurne "Tij -Breek" Deze verschijnt 1x per jaar.

•

Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TC Deurne
onder de kop "Stersponsors".

•

logovermelding van de sponsor onder de kop "Stersponsor" op de
sponsorpagina’s met link naar uw website van onze website www.TCDeurne.nl.

•

Twee lidmaatschappen van TC Deurne ten name van twee door u op te geven
personen.

•

Het gratis deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde sponsor dag of - activiteit ten
behoeve van de sponsors van de Stichting voor 10 personen.

•

Voorts zal de Stichting al hetgeen dat tot haar mogelijkheden behoort doen om de
bekendheid van de sponsor in de regio Deurne te vergroten en de contacten tussen de
sponsors onderling te stimuleren.

•

Prijs € 1000,00 per jaar.
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Websponsor:
•

Een lopende banner met uw logo en een link naar de website wordt getoond op de
homepage van TC Deurne.
Hiervoor dient u een logo in jpg, pdf of png formaat aan te leveren van tenminste 500
pixels breed en de link naar website.

•

Logovermelding van de sponsor onder de kop "Web sponsors" op de sponsorpagina's
in het clubblad van TC Deurne "Tij -Breek". Deze verschijnt 1x per jaar.

•

Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TC Deurne
onder de kop "web sponsors".

•

logovermelding van de sponsor onder de kop "web sponsors" op de sponsorpagina’s
met link naar uw website van onze website www.TCDeurne.nl.

•

Het gratis deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde sponsor dag of - activiteit ten
behoeve van de sponsors van de Stichting voor 2 personen.

•

Voorts zal de Stichting al hetgeen tot haar mogelijkheden behoort doen om de
bekendheid van de sponsor in de regio Deurne te vergroten en de contacten tussen de
sponsors onderling te stimuleren.

•

Prijs € 200,00 per jaar.
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Bordsponsor :
•

Het aanbrengen van een goed zichtbaar reclamebord (afmeting 3.00* 0.80m) op één
van de B-locatie hekwerken van het tennispark in de Kasteeltuin van Deurne. De op
het bord aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd. De
Stichting draagt zorg voor het vervaardigen en aanbrengen van het reclamebord/-doek.

•

Logovermelding van de sponsor onder de kop "Bordsponsors" op de sponsorpagina's
in het clubblad van TC Deurne "Tij -Breek" Deze verschijnt 1x per jaar.

•

Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TC Deurne
onder de kop "Bordsponsors".

•

Logovermelding van de sponsor onder de kop "Bordsponsor" op de sponsorpagina’s
van onze website www.TCDeurne.nl.

•

Het gratis deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde sponsor dag of - activiteit ten
behoeve van de sponsors van de Stichting voor 2 personen.

•

Voorts zal de Stichting al hetgeen tot haar mogelijkheden behoort doen om de
bekendheid van de sponsor in de regio Deurne te vergroten en de contacten tussen de
sponsors onderling te stimuleren.

•

Prijs € 200,00 per jaar.

Indien u een bord en een web advertentie wil plaatsen kunnen wij u deze aanbieden voor
een combinatieprijs van € 300,00 per jaar.
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Club van 100 :
•

Naamsvermelding van de sponsor onder de kop "club van 100" op de sponsorpagina's
in het clubblad van TC Deurne "Tij -Breek". Deze verschijnt 1x per jaar.

•

Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TC Deurne
onder de kop "club van 100".

•

Naamsvermelding van de sponsor onder de kop "club van 100" op de sponsorpagina’s
van onze website www.TCDeurne.nl

•

Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het paviljoen, om
onder het genot van een drankje en een hapje, een keuze te maken uit de door bestuur,
vrijwilligers of leden ingediende wensen, waaraan we de inleg van de Club van 100
leden dat jaar gaan besteden.

•

Prijs € 50,00 per jaar

IS UW INTERESSE GEWEKT OF HEEFT U NOG VRAGEN,
NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN.
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