
Sponsorfolder
Tennisclub Blankenberge
tennis – padel - petanque



Welkom @ TC 
Blankenberge

Sponsoring
Veel sportclubs kunnen slechts bestaan dankzij de vrijwilligers en sponsors die elk jaar opnieuw de 
club ondersteunen. Bij onze club is dat niet anders.

Wij zijn dankbaar voor onze trouwe bestaande sponsors en kunnen altijd extra hulp gebruiken. Wil 
je sponsor worden of je sponsorpakket herbekijken, laat het ons dan zeker weten!

Wat sponsoring voor je doet
Door sponsoring vergroot je de naamsbekendheid van jouw onderneming en versterk je het imago. 
Je kunt ook een bepaald product of een specifieke dienst onder de aandacht brengen. Sponsoring is 
fiscaal aftrekbaar, wat het extra aantrekkelijk maakt. 

Als sponsor ben je echt deel van de club. We bieden jou en jouw zakenrelaties graag een aantal 
exclusieve extra's op ons prachtige en hernieuwde club.



1 ‘Winner’-pakket

• Wall of 100 – sponsorbord in de chalet

• Website van TCB 

• Sponsorscherm chalet

Prijs: €100/jaar DUUR: 3 jaar



2 ‘Game’-pakket

• Wall of 100 – sponsorbord in de chalet

• Website van TCB

• Sponsorscherm chalet

• Sponsorbord indoorhal

• Sponsorbord outdoor, hekken tennisbaan/inkom

Prijs: €250/jaar DUUR: 3 jaar



3 ‘Set’-pakket
• Wall of 100 – sponsorbord in de chalet.

• Website van TCB

• Sponsorscherm chalet

• Sponsorbord indoorhal

• Sponsorbord outdoor, hekken tennisbaan/inkom

• Stickers padelterrein korte zijde: 2 stuks

• Lidgeld inbegrepen zomer + winter 1 persoon (tennis en padel)

Prijs: €700/jaar DUUR: 3 jaar



4 ‘Match’-pakket
• Wall of 100 – sponsorbord in de chalet.

• Website van TCB

• Sponsorscherm chalet

• Sponsorbord indoorhal

• Sponsorbord outdoor, hekken tennisbaan/inkom

• Stickers padelterrein lange zijde: 2 stuks

• Lidgeld inbegrepen zomer + winter 2 personen (tennis en padel)

• Uitnodiging fin de saison en nieuwjaarsreceptie 4 personen

• Sponsor van de maand op social media

Prijs: €1000/jaar DUUR: 3 jaar



5 ‘Championship’-pakket
• Wall of 100 – sponsorbord in de chalet.

• Website van TCB

• Sponsorscherm chalet

• Sponsorbord indoorhal

• Sponsorbord outdoor, hekken tennisbaan/inkom

• Padelterrein 4 bovenhoeken van 1 terrein = 8 borden

• Padelterrein netrand van hetzelfde terrein

• Lidgeld inbegrepen zomer + winter 4 personen (tennis en padel)

• Uitnodiging fin de saison en nieuwjaarsreceptie 4 personen

• Sponsor van de maand op social media

Prijs: €3000/jaar DUUR: 3 jaar



Uitleg pakketten
• Wall of 100

In de chalet komt de ‘Wall of 100’. Hierop zal elke sponsor zichtbaar zijn voor iedereen die in de chalet 
komt.

• Website
Op de website komt elke sponsor met zijn of haar logo en de contactgegevens op een aparte pagina 
voorzien voor onze sponsors

• Sponsorscherm chalet
In de chalet hang een computerscherm waar al onze sponsors in een slideshow aan bod komen.

• Sponsorbord indoorhal
Een sponsorbord in de indoorhallen is + 1m hoog en 1m20 breed. Deze zijn heel erg zichtbaar voor 
supporters en spelers.



Uitleg pakketten

• Sponsorbord outdoor, hekken tennisbaan/inkom
Aan de buitenkant van terrein 3 & 4, en dus aan het pad waar je de club binnenkomt, 
komen zeilen van + 1m hoog en 1m20 breed. Hier ben je dus heel zichtbaar voor 
iedereen die de club binnenkomt of verlaat.

• Padelterrein 4 bovenhoeken van 1 terrein = 8 borden
Deze unieke formule heeft als voordeel dat je op één terrein alom vertegenwoordigd 
bent. Naast de 4 hoeken, wordt ook de netband met uw logo bedrukt.



Uitleg 
pakketten

• Stickers padelterrein korte zijde: 2 stuks
• Aan de buitenste korte zijde (5 ramen van 2m breed) van padelterrein 1 komen 5 sponsors onderaan 

de beglazing te hangen. Deze sticker wordt ook nog eens gespiegeld aan de buitenste korte zijde van 
padelterrein 3.

• Stickers padelterrein lange zijde: 2 stuks
• Aan de lange zijde van een padelterrein zijn 4 ramen van 2m breed (2 ramen aan elke kant van de 

in- of uitgang). Je komt hier aan beide lange zijden te hangen van éénzelfde terrein.



Contactgegevens
Meer info over onze sponsorpakketten of op maat gemaakte formules via:

T.C. Blankenberge

A. Van Ackersquare 1

8370 Blankenberge

mail: tcblankenberge@gmail.com


