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TENNIS VERENIGING 

ASSENDELFT

Mogen wij ons even voorstellen? 
 

“Wij” zijn: Tennis Vereniging Assendelft, kortweg T.V.A. 

 
Tennisvereniging Assendelft, opgericht op 14 maart 1969, is de oudste van de twee 

tennisverenigingen van Assendelft. Ons park aan het Rosa Manuspad 1, of zoals vroeger werd 

vermeld: “achter Dorpsstraat 321”, telt 5 kunstgras- en 2 smashcourtbanen voorzien van een 

lichtinstallatie.  

 

T.V.A. heeft nu 7 banen, er is een aparte “easy-baan” aangelegd voor onze jeugdige leden en de 

oude kantine is vervangen door een gloednieuw en veel groter clubhuis met een enorme 

uitstraling (zie foto’s). 

 

T.V.A. is echter nog lang niet klaar. Naast de oergezellige vereniging voor jong en oud, waar 

iedere recreant een plek heeft, willen we ons profileren als toonaangevende tennisvereniging in 

Noord-Holland en willen we een aantrekkelijke tennisvereniging zijn voor getalenteerde en 

minder getalenteerde jeugd. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken en wellicht is het 

voor u interessant om uw bedrijf via onze vereniging aan een brede en sportieve doelgroep in 

Noord-Holland te presenteren. 

 

Dit boekje is dan ook bedoeld om u te interesseren in onze vereniging en vooral in de 

sponsormogelijkheden die T.V.A. u te bieden heeft.  

 

 
1. Ons clubhuis 'De Blauwe Terp' 
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2. Het terras bij de banen 1, 2 en 3 (kunstgras) 

 

 

 

 
3. De banen 4 en 5 (kunstgras) 
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4. De banen 6 en 7 (smashcourt) 

 

 

 
5. Easy baan en oefenkooi 
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Onze toernooien 
 

Naast de zomer- en wintercompetitie, organiseert T.V.A. een keur aan evenementen en 

toernooien. Hierna een greep uit onze collectie. 
 

Het Blauwe Terp Toernooi 

Sinds juni 2006 heeft T.V.A. ook haar eigen open toernooi: “Het Blauwe Terp Toernooi”, kortweg 

BTT. Het BTT is gericht op de ambitieuze tennisser in Noord-Holland. T.V.A. wil het BTT 

aantrekkelijk maken voor spelers van de niveaus 3 en 4. Hiermee willen we onze jeugd een 

prachtige inspiratie geven. Toch verpakken wij het toernooi in een recreatief omhulsel, waardoor 

ook de recreant aan zijn trekken komt en kan genieten van toptennis. Uiteindelijk willen we met 

het BTT uitgroeien tot een van de toonaangevende toernooien binnen Noord-Holland (zie foto’s).  

 

Het BTT is bij uitstek geschikt om uw bedrijf te presenteren. We rekenen een groot aantal 

bedrijven tot de bezoekers van het toernooi. Dit levert uw bedrijf niet alleen business to 

consumer, maar ook business to business mogelijkheden. Veel belangrijke sponsors uit Noord-

Holland zijn u reeds voorgegaan in het sponsoren van dit toernooi. Welke mogelijkheden voor 

sponsoring onze vereniging u biedt treft u verderop in dit boekje. 
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Het KRAS toernooi 

Deelnemers aan dit toernooi komen uit de 

jeugd van clubs uit KRommenie en 

Assendelft. Tijdens deze toernooien wordt 
niet alleen getennist, maar er worden ook 

allerlei andere activiteiten gedaan. Zo 

kunnen de kinderen meedoen aan: 

raamtekenen, pony rijden, het 

landenspel, nagels lakken, etc. Kijkt u 

even naar de foto’s om een indruk te 

krijgen wat dat allemaal oplevert. 
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IJspegeltoernooi 

De Senioren van onze vereniging spelen in de zomer de zomercompetitie. Maar in de winter gaat 

het echt gebeuren, dan spelen ze ons eigen TVA wintertoernooi: “het IJspegeltoernooi”. Dit 
toernooi telt 250 deelnemers en wordt altijd afgesloten met een koud buffet voor de 

deelnemers. (zie foto’s)  
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Voorstel aan onze potentiële sponsors 
 

Ons open toernooi (het Blauwe Terp Toernooi), onze jeugd (120 kinderen in prachtige kleding) 

en de uitstraling en interieur van ons clubhuis zijn mooie voorbeelden van de professionaliteit 

van T.V.A. Daarnaast hebben we een ijzersterk netwerk van vrijwilligers die onze club besturen, 

de kantine organiseren, de toernooien organiseren en al onze operationele taken uitvoeren. 

 

T.V.A. is dus goed op weg en de vraag aan u is: Gaat u met ons mee? 

In de bijlage ‘Sponsorpakketten TVA’ treft u een aantal interessante en betaalbare 

sponsorpakketten, die u van dienst kunnen zijn bij uw bedrijfspresentatie op ons park, in het 

clubblad, of op onze website. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het “inhuren” van banen, 
desgewenst met trainers voor een clinic, voor uw bedrijfsuitje of personeelsdag (in onderling 

overleg, als onze banen “vrij” liggen); een leuk en sportief alternatief? 

 

Indien u interesse heeft in een van onze pakketten, of indien u nog vragen heeft, dan kunt u ons 

bereiken op onderstaand e-mail adres. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u tot een 

passende pakketsamenstelling kunnen komen.  

 

We wijzen er nog wel op dat voor een snelle afhandeling van het plaatsen van logo en 

advertentieteksten, uw logo en advertentiemateriaal tijdig en in het goede formaat in ons bezit 

moeten zijn. Let u even op de richtlijnen die we daarvoor hanteren (zie bijlage: Richtlijnen 

aanleveren advertentiemateriaal).  

 

Wij hopen uw interesse te hebben gewekt en u spoedig als TVA sponsor te mogen begroeten. 

 

 

 

 

De Sponsorcommissie T.V.A. 
E-mail: sponsoring@tvassendelft.nl 
 

Ron Neve, voorzitter 

Cees Rijkhoff, sponsorwerving 

Jan Seignette, sponsorwerving 

 

 

Voor een eigen indruk kunt u ook eens op onze website kijken (b.v. ons fotoboek….).  
Kijk op: www.tvassendelft.nl 
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BIJLAGE: SPONSORPAKKETTEN 
 

Met ingang van januari 2007 heeft TVA de sponsormogelijkheden gebundeld tot overzichtelijke 

pakketten. In deze bijlage gaan we in op het hoe en waarom van deze sponsorpakketten en 

geven we u een opsomming van deze pakketten. Van ieder pakket wordt aangegeven wat het 

inhoudt, wat het kost per jaar en welke contractsperiode het heeft. 

 

 

Waarom sponsorpakketten? 
De reden om met ingang van 2007 met sponsorpakketten te komen is gelegen in het feit dat de 

sponsors en TVA af willen van de ad hoc benadering van sponsors. Iedereen werd voortdurend 

benaderd om bij te dragen aan een activiteit of evenement van TVA, waarbij het niet duidelijk 

was of het hier nu om een eenmalige bijdrage of een structurele bijdrage ging. Voor de 

vereniging was het ook niet in alle gevallen duidelijk wat er gefactureerd kon worden en wat 

niet. Deze informele manier van samenwerken heeft overigens altijd uitstekend gewerkt en heeft 

de vereniging ook groot gemaakt. Toch denken we dat nu het moment is gekomen om met een 

duidelijker structuur te komen, die aan de sponsor en aan TVA meer duidelijkheid biedt. Kortom: 

geen ad hoc benadering meer, maar wel continuïteit en transparantie in de clubsponsoring. 

 

Wat houden de sponsorpakketten nu in? 
De sponsorpakketten zijn een bundeling van sponsormogelijkheden en tegenprestaties in ruil 

voor een bedrag per jaar, gedurende een vooraf vastgestelde periode. Deze tegenprestaties 

geven de sponsors bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun bedrijf te promoten, of in sommige 

gevallen om TVA faciliteiten te gebruiken. Voorop staat natuurlijk dat de sponsorinkomsten het 

voor TVA mogelijk maken om activiteiten te blijven uitvoeren die zonder sponsoring niet 

mogelijk zijn. Er zijn sponsorpakketten die gericht zijn op de vereniging TVA in het algemeen, 
inclusief het Blauwe Terp toernooi, er zijn ook pakketten die zich vooral richten op de jeugd en 

de activiteiten voor de jeugd.  

De sponsorpakketten 

Hoofdsponsor 

Prijs per jaar: € 3.500 

Periode 5 jaar. 

Aantal: Het aantal Hoofdsponsors voor TVA is gelimiteerd tot 1 hoofdsponsor 

 

De hoofdsponsor heeft een duidelijke koppeling met de tennisvereniging. Bij veel uitingen wordt 
de hoofdsponsor vermeld. Het hoofdsponsor pakket bestaat uit: 

• Vermelding op het verzamelbord buiten op het park 

• Het recht om een tenniswinddoek op een van de banen te hangen; de kosten van het 

doek zijn voor de sponsor. 

• Het recht om een vlag op het park te hangen; de kosten van de vlag zijn voor rekening 

hoofdsponsor. 

• Het recht om een tennisclinic op het park te organiseren voor personeel en of zakelijke 

relaties. 

• Een vermelding in de nieuwsbrief; 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 

pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

• Een vermelding op het digitaal afhangbord 

• Een vermelding op toernooi TV tijdens het Blauwe Terp Toernooi (BTT). 

• Een vermelding op het BTT affiche 

• Logo in advertentie in plaatselijk krant 
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Kroonsponsor 

Prijs per jaar: € 1.500 

Periode 5 jaar. 

Aantal: Het aantal Kroonsponsors voor TVA is gelimiteerd 

 

De kroonsponsor heeft een duidelijke koppeling met de tennisvereniging. Bij veel uitingen wordt 

de kroonsponsor vermeld. Het kroonsponsor pakket bestaat uit: 

• Vermelding op het verzamelbord buiten op het park 

• Het recht om een tenniswinddoek op een van de banen te hangen; de kosten van het 

doek zijn voor de sponsor. 

• Een vermelding in de nieuwsbrief. 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 

pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

• Een vermelding op het digitaal afhangbord 

• Logo in advertentie in plaatselijk krant 

• Een vermelding op toernooi TV tijdens het Blauwe Terp Toernooi (BTT). 

• Een vermelding op het BTT affiche 

 

Sub sponsor 

Prijs per jaar: € 500 

Periode: 5 jaar. 

Aantal: Het aantal subsponsors voor TVA is gelimiteerd tot 10 sub sponsors 

 

• Vermelding op het verzamelbord buiten op het park 

• Het recht om een tenniswinddoek op een van de banen te hangen; kosten van het doek 

zijn voor de sub-sponsor1.  

• Een vermelding in de nieuwsbrief. 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 
pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

• Logo in advertentie in plaatselijk krant 

• Een vermelding op toernooi TV tijdens het Blauwe Terp Toernooi (BTT). 

 

Algemene sponsor 
Prijs per jaar: € 175 

Periode: 1 jaar. 

 

• Vermelding op het verzamelbord buiten op het park 

• Een vermelding in de nieuwsbrief. 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 

pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

  

                                           
1 Permanente winddoekplekken zijn niet onbeperkt beschikbaar. Indien er geen winddoekplek beschikbaar 

is, kunt u kiezen voor een reclamedoek dat gedurende ons Blauwe Terp toernooi wordt opgehangen. 
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Jeugd selectie sponsor 

Prijs per jaar:€ 2.500 

Periode: 3 jaar. 

Aantal: Er is ruimte om het aantal jeugdselectiesponsors voor TVA uit te breiden 

 

• Vermelding op het sponsor verzamelracket buiten op het park 

• Het recht om een tenniswinddoek op een van de banen te hangen; kosten van het doek 

zijn voor de sub-sponsor. 

• Het recht om een tennisclinic op het park te organiseren voor personeel en of zakelijke 

relaties. 

• Een vermelding in de nieuwsbrief. 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 

pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

• Vermelding op sportkleding van de jeugdselectie 

Jeugd algemeen sponsor 
Prijs per jaar: € 90 

Periode: 1 jaar. 

 

• Bordje met sponsorlogo in clubgebouw 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen 

pagina via een link in de sponsorlijst (button) 

 

Sportzaak 

Prijs per jaar: 600 

De tegenprestatie is het leveren van kleding (trainingspak, shirt 2x, broek of rok) voor de eerste 

twee senioren mix teams van TVA en zo mogelijk een 3e mixteam. 

Periode: 4 jaar 

 

• Recht op het leveren van de complete jaarbestelling tennisballen van TVA. Dit recht wordt 

gedeeld met de deelnemende sportzaken 

• Vermelding op de tenues van de senioren mixteam 1 of 2 

• Vermelding op het sponsorbord buiten op het park 

• Het recht om een reclamedoek op een van de banen te hangen tijdens het open toernooi 

• BTT toernooi TV (Banner dia show op toernooi TV) 
• BTT affiche 

• Logo in advertentie in plaatselijk krant 

• Recht op het leveren en plaatsen van promo materiaal gedurende BTT (in overleg) 

• Recht op levering van cadeaubonnen voor prijzen (ieder de helft) 

• Een vermelding (carrousel) op de website www.tvassendelft.nl inclusief een eigen pagina 

via een link in de sponsorlijst (button) 

 

Ad-hoc Sponsoring 

Sponsoring in de vorm van b.v. teamkleding (alleen of met meerdere sponsors) kan in onderling 

overleg tot stand komen. Hierin dient de SC betrokken te blijven, gezien afspraken met anderen 

op dit gebied en de eenduidigheid die daar in behouden moet worden. 

 

 



 
 

TVA_Sponsorboekje_2015.docx (Wijzigingen voorbehouden) Pagina 13 
 

TENNIS VERENIGING 

ASSENDELFT

Club van 100 

De Club van 100 is de Pietje Bell, de Suikeroom, de Dagobert Duck van de tennisvereniging. 

De leden van deze exclusieve club brengen d.m.v. een jaardonatie van minimaal € 45 (p.p.) iets 

extra's in voor de tennisvereniging t.b.v. het nut van het algemeen. Van het geld van deze club 
kunnen bestedingen worden gedaan, welke buiten de reguliere uitgaven van de vereniging 

vallen, en die dus voor de vereniging iets extra's moeten betekenen. Zo is er onder andere 

afgesproken dat 33% van de inleg altijd bestemd is voor de jeugd. 

 

Er wordt gehoopt op een groot ledenbestand, zodat we met elkaar een aardig bedrag bij elkaar 

weten te krijgen, om zodoende weer een geste naar de tennisvereniging te kunnen doen. Dus 

schroom niet, geef je op als lid van deze exclusieve club en beslis jaarlijks mee over waar de 

inleg voor dat jaar het beste aan besteed kan worden. Wij hopen langzaam te groeien naar een 

"Club van (meer dan) 100". 

 

Prijs per jaar: € 45 (of meer) 

Periode: doorlopend 

 

• Uitnodiging voor de Club van 100 borrel 

 

De TVA nieuwsbrief 
Het blijft nog altijd mogelijk om alleen te adverteren in de nieuwsbrief, zonder een 

sponsorovereenkomst te hebben. De prijzen voor adverteren in de nieuwsbrief treft u hieronder. 

 

Omschrijving Kosten 

Logo vermelding op TVA nieuwsbrief € 100 per jaar 

Recht op advertorial (1x per maand) Incl. 
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De sponsorpakketten in tabel 
 

Sponsorpakketten

Hoofd-    
sponsor 

Kroon     
sponsor

Sub    
sponsor

Algemeen 
sponsor

Sport zaak Jeugd    
Selectie 
sponsor

Jeugd 
Algemeen 
sponsor

Maximaal aantal sponsoren 1 fysiek beperkt fysiek beperkt onbeperkt fysiek beperkt >1 onbeperkt 
Contractduur 5 5 5 1 3 3 3

Pakketprijs per jaar / toernooi € 3.500 € 1.500 € 500 € 175 levering € 2.000 / € 500 € 90 

Sponsorborden in clubgebouw (jeugd) 1
Sponsorverzamelbord buiten gebouwen 1 1 1 1 
Sponsorverzamelbord buiten gebouwen Racket 1
Recht op tenniswinddoekplek of BTT toernooidoekplek *1 / 1 1 1 1
Vlag 1 
Tennisclinic 1 1
Club van 100, incl borrel 
Recht op 'om en om' leveren van jaarbestelling ballen 1 

1 1 1 1 1 1
Logo in TVA nieuwsbrief 1 1 1 1 1 1 1
Vermelding website sponsorbutton incl eigen pagina, incl sponsorpagina 1 1 1 1 1
Advertentie op digitaal afhangbord (apart 100 euro) 1 1 
Vermelding op shirts van de jeugd en trainingspakken selectie *2 1
Vermelding op shirts van de jeugd en trainingspakken niet selectie *2
Vermelding op shirts van senioren selectie mixteam 1 *2 1 
Vermelding op shirts van senioren selectie mixteam 2 *2 1 
Recht op leveren van kleding voor senioren selectie mixteam 1 *4 1 
Recht op leveren van kleding voor senioren selectie mixteam 2*4 1 
BTT Toernooi TV (banner dia show op toernooi.nl) 1 1 1 1 
BTT Affiche 1 1 1 
BTT Op schema's 1 

1 1 
1 1 

Logo in advertenties in plaatselijke krant 1 1 1 1 
Reclamedoek op tennispark gedurende BTT toernooi (boven winddoeken)*3 1 1 1 
Promotiemateriaal bordjes, doekjes, bierviltjes gedurende toernooimaand *3 1 1 1 
Recht op levering van cadeaubonnen voor prijzen 1 

*1 Doek apart af te rekenen, te bestellen via TVA (Een toernooidoek is een doek dat gedurende het BTT toernooi +/- 1 maand boven de permanente winddoeken kan worden gehangen.)
*2 Dit betreft het recht op plaatsing. Aanschaf en bedrukking van de kleding komt hier nog bij en zijn voor rekening van de sponsor. 
*3 Reclamedoek en promo materialen door sponsor aan te leveren en te financieren
*4 Levering geschiedt aantoonbaar tegen inkoop/gereduceerd tarief, logo sponsor en TVA op kleding. 

BTT 

Park & 
Club- 
huis

Type  prestatie 

Kle-
ding 

Org

Ads
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BIJLAGE: RICHTLIJNEN AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL  
@aanpassen door redactie 

 
Aanleverspecificaties advertentiemateriaal 
Indien u bij TVA een sponsorpakket heeft aangeschaft en wij uw advertentie mogen 

plaatsen in een van onze clubuitingen, dan verzoeken we u om uw materiaal op een van de 

onderstaande manieren aan te leveren. 

  

Aanlevering: 

- De advertentie bij voorkeur aanleveren als een hoge resolutie PDF-bestand ( 300 dpi ), inclusief 
de gebruikte fonts, zowel de print- als de schermfonts. 

  

Opmaak: 

- Foto’s inscannen met een resolutie van minimaal 300 dpi en aanleveren als TIF of EPS 
bestanden. 

- Indien er gebruik is gemaakt van geïmporteerde foto's, moeten deze apart worden bijgeleverd. 
- Gebruik geen JPG compressie, deze compressie is niet terug te draaien dus treedt er verlies van 

beeldkwaliteit op. 
- Coreldraw documenten exporteren als een ILLUSTRATOR.EPS. 
- De lettertypes omzetten in lettercontouren ( outline ). 
- Logo’s en/of illustraties aanleveren als .ai (Adobe Illustrator) of als .EPS bestanden. 
  

Digitaal versturen: 

U kunt de bestand(en) en toelichting per e-mail sturen naar sponsoring@tvassendelft.nl. 

Denk hierbij om de bestandsgrootte, het bestand mag niet groter zijn dan 25Mb. 

  

Per post versturen: 

U kunt de digitale bestanden ook aanleveren op de volgende mediadragers: 

- CD-rom, - DVD-rom, - USB-stick 

  

Aanpassing en goedkeuring 

- Wijzigingen in digitale bestanden worden alleen aangebracht na opdracht. 
- Alle wijzigingen dienen door middel van een pdf via e-mail goedgekeurd te worden. 
- Bestanden aangeleverd door derden worden uitsluitend na goedkeuring van een pdf via e-

mail uitgevoerd. 
- Wanneer er voor goedkeuring geen tijd is, draagt TVA geen verantwoording voor eventuele 

fouten. 
- Proeffiles verstuurd als pdf per e-mail en door de klant bijgeleverde kleuren prints kunnen niet 

beschouwd worden als kleurproef.  
- Proeffiles en prints dienen altijd gecontroleerd te worden op eventuele tekst- en/of 

layoutfouten. 
- Goedgekeurde proeffiles ontnemen TVA alle verantwoordelijkheid wat betreft ontwerp, lay-out 

en teksten. 


