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Inhoudsopgave 



 

 

Beste ondernemer,  

 

Met genoegen stel ik u onze tennisvereniging kort en bondig voor. De tennisvereniging LTC 

Kruiningen is een gezellige en dynamische club die bestaat uit een totaal van 185 leden. 

 

De vereniging is opgericht in 1933 en bevind zich sinds 1964 op de huidige unieke locatie 

midden in het dorp aan de Meidam. 

 

Dankzij een brede inzet van vrijwilligers en een hoge mate van zelfwerkzaamheid, kunnen 

wij onze kosten laag houden en slagen we er mede daardoor in om de hoogte van 

contributiegelden voor  leden te beperken tot een acceptabel maatschappelijk niveau. Wij 

vinden het belangrijk dat onze  sport toegankelijk is voor elk gezin.    

 

Naast het creëren van een entourage waar de sport optimaal kan worden beoefend, zien wij 

voor onze vereniging  een belangrijke maatschappelijke en sociale rol weggelegd. Wederzijds 

respect speelt daarin een belangrijke rol.  

 

Door stijgende kosten waarop wij geen invloed hebben en een afnemende financiële steun 

vanuit de overheid kunnen wij heden ten dage niet meer zonder de steun van sponsoring uit 

het bedrijfsleven.  

Dankzij sponsoren kunnen wij de instap tot onze vereniging toegankelijk houden voor 

nieuwe leden en kunnen wij middels het organiseren van toernooien en  evenementen 

zorgen voor een levendige en prettige entourage.    

 

Onze sponsorcommissie biedt verschillende mogelijkheden waarmee onze vereniging 

financieel kan worden gesteund. U vindt ze in het vervolg van deze brochure uitgewerkt.  

 

Ik hoop  van harte dat u zich kunt vinden in één of meer van de gepresenteerde 

mogelijkheden, opdat we u mogen begroeten als nieuwe sponsor. Wij zullen u zeer 

erkentelijk zijn en uiteraard het maximale doen om uw bedrijfsnaam en/of logo op een 

positieve manier onder de aandacht te brengen van onze leden en onze gasten.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

LTC Kruiningen 

 

 

 

 

Woord van de voorzitter 



 

 

In 1930 heeft dierenarts W. de Grooff een woning laten bouwen aan de Zandweg (het 
huidige Inter Scaldis) met daarbij een tennisbaan van betontegels. Daar tenniste hij met 
vrienden en kennissen en al snel groeide de gezamenlijke interesse voor de tennissport.  

In 1933 richtten zij een vereniging op met de naam V.E.O.. Deze letters stonden voor 
Vriendschap en Oefening. 
Men wilde ook wedstrijden gaan spelen. In 1944 werd toegetreden tot de landelijke 
tennisbond waarop men zich kon gaan meten met andere verenigingen. Tot 1 februari 1953 
speelde men dan ook tegen clubs uit het Zeeuwse o.a. Goes Domburg en Krabbendijke.  

Tijdens de watersnoodramp van 1953 is de tennisbaan verloren gegaan. Het duurde tot 17 
februari 1956 totdat er weer een nieuwe baan werd aangelegd op diezelfde locatie naast 
Inter Scaldis.  

Omdat de tegelvloer niet al te optimaal was, werd er in 1956 besloten dat er geen 
competitie meer getennist mocht worden. Hierdoor ging de vereniging haastig op zoek naar 
een nieuwe stek.  

Deze werd uiteindelijk gevonden op de huidige locatie aan de Meidam. Mevrouw 
Nieuwenhuyse-Rinkes werd bereid gevonden om een deel van haar tuin af te staan voor de 
aanleg van 2 tennisbanen. De opening vond plaats in 1964. 
Het werd een groot succes en dit leidde er zelfs toe dat er in 
1974 toestemming werd verkregen voor de aanleg van een 
derde baan.  

Het terrein aan de Meidam, was in eerste instantie voorzien 
van twee kleedruimtes en een kleine ‘mini kantine’.  
 
In 1984 is het huidige clubhuis geheel in eigen beheer 
gebouwd en tot op de dag van vandaag wordt hier nog 
dankbaar gebruik van gemaakt. 

 
 

 

Verenigingsgeschiedenis 



 

 

Onze vereniging bestaat uit 122 seniorenleden en 63 jeugdleden. Door de leden wordt 
deelgenomen aan verschillende jeugd-, dames-, heren-, mixed- en veteranen competities.  

Naast deelname aan competities, organiseert de vereniging de volgende toernooien:  

 Openingstoernooi 

 Reimerswaal Mixed Toernooi  

 Reimerswaal Veteranen Toernooi  

 Scaldis Toernooi in samenwerking met tennisvereniging Waarde 

 Mini-Maxi toernooi  

 Club kampioenschappen  

Behalve het bestuur kent de vereniging in totaal 6 commissies met vrijwilligers van waaruit 
een groot aantal deelactiviteiten wordt gecoördineerd.  

Eén van de commissies is de sponsorcommissie.  

 

 

 

Verenigingsprofiel  



 

 

 

De sponsorcommissie van L.T.C. Kruiningen stelt zich tot doel, om op een professionele 
manier sponsoren te werven, constructief contact met hen te onderhouden en maximaal 
bekendheid te geven aan de steun die de vereniging ontvangt van de betreffende sponsor. 

De financiële middelen die vrijkomen dankzij sponsoring worden ingezet ter ondersteuning 
van jeugdactiviteiten, de organisatie van toernooien, de optimalisatie van de accommodatie 
en het bijdragen aan de algehele kosten opdat contributiegelden, voor met name de jeugd, 
laag gehouden kunnen worden.  

Ons sponsorbeleid is gericht op het hebben van duurzame relaties met betrokken bedrijven 
en instellingen waar wij als tennisvereniging wat voor kunnen betekenen. Hierbij is ons 
uitgangspunt dat kwaliteit en inhoud belangrijker zijn dan kwantiteit. 

De sponsorcommissie bespreekt graag met geïnteresseerden hun specifieke wensen om tot 
een goede maatwerkoplossing te komen. 

Contactgegevens 

 
sponsorcommissie@ltc-kruiningen.nl 

 

 
 

 

 

Sponsorcommissie 



 

 

Hoe kunt u sponsoren:  

De vereniging 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: 

1. AD-HOC 
- Ondersteuning van éénmalige activiteiten, zoals toernooien. 
 
2. REGULIER 
- Club van 50 
- Reclame op borden 
- Reclame op winddoeken 
- Stille sponsor 
- Advertentie / link op onze website 
 
3. EXCLUSIEF OF DEDICATED SAMENWERKINGSVERBAND (maatwerk) 
- De Sponsor krijgt een prominente plaats binnen onze vereniging op gebied van promotie. 

1. 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 de tennisvereniging. 
 
Hierbij kunt u denken aan: 
Sponsoring in natura, bijvoorbeeld het leveren van vlees / brood voor een toernooi, 
leveren van bakmeel, olie en rozijnen voor een 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 
beschikkingstellen 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 vorm van sponsoring biedt de mogelijkheid om uw bedrijf positief onder de aandacht 
van de leden van de tennisvereniging 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. 

 

Propositie 



2. Regulier 

 

Club van 50 

De Club van 50 is de kleinste vorm van sponsoring voor iedereen die de club een warm hart 
toedraagt. Per jaar doneert u € 50,- aan de vereniging. Leden van deze club krijgen een 
vermelding via een naamplaatje(tennisbal) op het bord van de club van 50 welke op een 
prominente plaats in het clubhuis hangt 

Kosten:                                                                                                                                                      
De kosten bedragen € 50,- per jaar 

 

Reclameborden 

Voor reclameborden geldt dat de productiekosten van het bord voor rekening zijn van de 
sponsor. Borden worden gemaakt in opdracht van de sponsor bij een door hen gekozen 
leverancier. Indien gewenst kan de vereniging ook een aantal leveranciers aandragen.         
Het bord wordt eigendom van de vereniging.  
 

Specificaties bord: 
 

Afmetingen : 2500 x 600mm 
Materiaal     : Trespa, dikte 8mm 
Onderhoud  : Uitgevoerd door vrijwilligers van de tennisvereniging 
 

Contractduur : 3 jaar. 
Eenmalige aanmaakkosten: Ca. € 150,- tot € 180,- excl. BTW voor rekening sponsor.  
 
Voorbeeld 

 
 
Kosten: 
 

Reclameborden

Baan 1 t/m 3

Bedrag per jaar reclamebord

85,00€                                                           

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.topfunny.nl/wp-content/uploads/2012/05/mcdonalds.jpg&imgrefurl=http://www.topfunny.nl/2012/05/mc-donalds-nacht-reclame/&h=150&w=426&tbnid=brd3f73vvrkbnM:&zoom=1&docid=iogsmNbbJHdVvM&ei=5u78U6nxIcTBO9fqgNAD&tbm=isch&ved=0CGQQMyg9MD0&iact=rc&uact=3&dur=1447&page=3&start=53&ndsp=30


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. (Resolutie > 300 dpi). 

Plaatsing gebeurt op contractbasis met een looptijd van 3 jaar. De sponsor verzorgt de 
aanschaf van de winddoeken. Het winddoek wordt eigendom van de vereniging. 
 
 
 

Specificaties winddoek: 
 

Afmetingen : 12 x 2m 
Uitvoering : uitvoering 200 gr/m² 
Kleur  : donkergroen met zwarte of witte opdruk. 
Onderhoud  : Uitgevoerd door vrijwilligers van de tennisvereniging 
 

 
Contractduur : 3 jaar. 
Eenmalige aanmaakkosten: Ca. € 300,- tot € 400,- excl. BTW voor rekening sponsor. 
 
 
Voorbeeld 

 
 
Kosten: 
 

Winddoek

baan 1 t/m 3

Bedrag per jaar winddoek

125,00€                                                         



Stille sponsor 
 
Voor diegenen die geen prijs stellen op naamsbekendheid rondom de sponsoring is het 
uiteraard ook mogelijk de club te steunen als stille sponsor.  

 

Advertentie / link op onze  website 

Alle sponsoren van onze vereniging krijgen gratis een vermelding op de sponsor  
pagina van www.ltc-kruiningen.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 van 
onze vereniging met een link naar de bedrijfswebsite van de sponsor. 
Uw advertentie of bedrijfsnaam of logo, zoals door u digitaal aangeleverd. (Resolutie > 300 dpi). 

 
Contractduur: 1-3 jaar. 
 
 
Kosten: 
 

Vermelding website   Bedrag per jaar 

Vermelding sponsorpagina  Gratis    Gratis 

Vermelding link naar bedrijfswebsite sponsor     € 15,- 

Advertentie met link naar bedrijfswebsite sponsor      € 25,- 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140826&app=1&c=fbdgy3&s=htto&rc=fbdgy3&dc=&euip=77.170.212.158&pvaid=4757cab3585f45c08d98be278891c878&dt=Desktop&fct.uid=5a758c1d41b14dbd8f16b4100a089fb5&en=VgGZOoW9B80JrSgAYb1MRgkIOnsWQhCXiEulpgSW%2felCsziEZmyZN0mWN2S5WC1ryINXrLCbWNI%3d&du=www.ltc-kruiningen.nl&ru=http%3a%2f%2fwww.ltc-kruiningen.nl%2f&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=57000DB21B49FFB161FBF237CDA49594


3.  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 bedrijf en 
vereniging. Hierbij kan men primair denken aan het stimuleren van medewerkers / relaties 
van deze Exclusieve Sponsor op sportief gebied. 
 
Mogelijkheden: 
 

- 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, reclameborden. 
- Wedstrijdballen met bedrijfsreclame voor gebruik tijdens toernooien. 
- Advertentie / reclame vermelding in het clubblad. 
- Advertentie op de website van onze vereniging op sponsorpagina met link naar 

bedrijfswebsite sponsor. 
- Terrasuitstraling (geheel in bedrijfstijl of beperkt tot parasols). 
- Plaatsing van vlaggenmasten met bedrijfsvlaggen. 
- Beschikbaar stellen van ons logo aan sponsor voor reclame doeleinden op uw 
- bedrijfswebsite (bijv. “Fa. Jansen sponsort LTC-Kruiningen”) 

 
 
 
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 LTC-Kruiningen, 


