
SPONSOR SPONSOR 
BROCHUREBROCHURE
Tennisvereniging 
Lisserbroek

SPONSORPAKKETTEN GOUD ZILVER BRONS JEUGD 
SPONSOR BC LID TARIEF

Windscreen 1200x200 cm,  
te plaatsen bij de  

centercourt banen *
✔ € 500,-

Reclamebord van circa 300x62 cm ✔ ✔ € 300,-

Logo met tekst en  
naamsvermelding op website ** ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ € 150,-

Naamsvermelding op  
sponsorbord in clubhuis ✔ ✔ ✔ ✔ € 150,-

Baan bij Open toernooi en  
omroepen van bedrijfsnaam ✔ ✔ € 250,-

Algemene bijdrage Open toernooi ✔ ✔ ✔ € 250,-

Sponsor live muziekoptreden  
tijdens feestavond Open toernooi ✔ € 500,-

Aantal personen gratis speelrecht 
Open toernooi  

+ uitnodiging feestavond
4 2 2 4 2  

Recht om uitnodigingen t.b.v.  
TennisXperience uit te delen 2x pj 

incl.korting op lidmaatschappen ***
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Ballensponsor tijdens  
Open toernooi € 300,-

Ballensponsor tijdens  
Clubkampioenschappen € 300,-

Ballensponsor tijdens  
Jeugdtoernooien € 300,-

Parkonderhoud + naambordje € 500,-

Recht van naamsvermelding op 
kleding t.b.v. de jeugd ✔ € 1.000,-

Uitdelen 2 gratis lidmaatschappen 
aan nieuwe bewoners ***

op aanvraag

Business Club lidmaatschap  
incl. jaarlidmaatschap 1 persoon ✔ € 300,-

Prijs per jaar (excl BTW)  
bij 3 jarig contract € 1.250,- € 750,- € 500,- € 1000,- € 300,-

Combinaties zijn uiteraard mogelijk. Tijdens een gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken.

TENNISVERENIGING
LISSERBROEK            



WELKOM
Wij zijn een gemoedelijke vereniging, waar op 6 

verlichte all weather Pro Bounce banen het hele 

jaar door getennist wordt. Onze tennisvereniging 

straalt een sfeer van sportiviteit en gezelligheid 

uit voor jong en oud. Bij Tennisvereniging  

Lisserbroek voelt iedereen zich thuis! 
 

JEUGD
De jeugd heeft de toekomst en is belangrijk voor 

de ontwikkeling van onze vereniging. De jeugd 

speelt mee in de Voor- en Najaarscompetitie en 

doet mee aan allerlei activiteiten zoals de  

Junior Clubkampioenschappen,  

het Oliebollentoernooi, KidsDay ABN AMRO 

toernooi, het Ouder-kindtoernooi,  

het Vriendjes-vriendinnetjestoernooi en het  

jaarlijkse Pannenkoekentoernooi.  

Wij zijn blij met onze jeugdleden en hun  

enthousiasme op de banen, wij dragen hier  

als vereniging graag aan bij!

VRIJWILLIGERS
Alle werkzaamheden en evenementen op onze 

vereniging worden georganiseerd door onze 

vrijwilligers. Van het baanonderhoud, een  

prachtig clubhuis, een schitterend onderhouden 

tennispark, tot aan de organisatie van  

tennisevenementen zoals de Voor- en Najaars-

competitie, het Open Toernooi,  

de Clubkampioenschappen, de Winterladder-

competitie, Friday in the Mix, de TennisXperience 

en alle jeugdactiviteiten. Zonder deze vrijwilligers 

zouden wij niet de levendige vereniging kunnen 

zijn die wij ambiëren te zijn! 

Maatschappelijke betrokkenheid  
& Duurzaamheid

• AED  
• Zonnepanelen  

• LED-baanverlichting  
• Energiemonitoring  

• Schooltennis  
• Landelijke Opschoondag 



SPONSOREN
Onze sponsoren zijn onmisbaar  

voor onze vereniging!  

Zij maken een belangrijk onderdeel uit van  

onze vereniging en mede dankzij de bijdrage  

van sponsoren zijn de vele activiteiten mogelijk. 

Wij gaan actief met onze sponsoren om  

en helpen hen om waarde uit sponsoring te 

halen. Bijvoorbeeld door sponsoren  

met elkaar in contact te brengen en onze  

sponsoren actief via onze website en  

sociale media te laten communiceren.

Wilt u meer naamsbekendheid in de regio?  

Wij zijn een gezonde vereniging,  

onze leden zijn sportief en sociaal  

en woonachtig in de directe omgeving.  

Uw doelgroep bevindt zich ongetwijfeld onder 

onze leden en het publiek er omheen!  

Graag gaan wij gezamenlijk met u op zoek  

naar de beste sponsormogelijkheden voor  

uw bedrijf binnen onze vereniging.

CONTACT
TV Lisserbroek

Kikkerbeetstraat 3 - Lisserbroek 

Sponsorcommissie

Arjan van der Velden - 06 423 746 57 

sponsorcommissie@tvlisserbroek.nl

TV Lisserbroek is aangesloten bij  

de Koninklijke Nationale  

Lawn Tennis Bond KNLTB. 

TV Lisserbroek in cijfers *

Opgericht 1982
Aantal seniorleden 210
Jeugdleden 50
Vrijwilligers 35
Competitieteams 12
Jeugdteams 7

* Cijfers d.d. november 2021



Sponsormogelijkheden
Sponsorpakketten & Business Club TV Lisserbroek

SPONSORPAKKETTEN GOUD ZILVER BRONS JEUGD 
SPONSOR BC LID TARIEF

Windscreen 1200x200 cm,  
te plaatsen bij de  

centercourt banen *
✔ € 500,-

Reclamebord van circa 300x62 cm ✔ ✔ € 300,-

Logo met tekst en  
naamsvermelding op website ** ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ € 150,-

Naamsvermelding op  
sponsorbord in clubhuis ✔ ✔ ✔ ✔ € 150,-

Baan bij Open toernooi en  
omroepen van bedrijfsnaam ✔ ✔ € 250,-

Algemene bijdrage Open toernooi ✔ ✔ ✔ € 250,-

Sponsor live muziekoptreden  
tijdens feestavond Open toernooi ✔ € 500,-

Aantal personen gratis speelrecht 
Open toernooi  

+ uitnodiging feestavond
4 2 2 4 2  

Recht om uitnodigingen t.b.v.  
TennisXperience uit te delen 2x pj 

incl.korting op lidmaatschappen ***
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Ballensponsor tijdens  
Open toernooi € 300,-

Ballensponsor tijdens  
Clubkampioenschappen € 300,-

Ballensponsor tijdens  
Jeugdtoernooien € 300,-

Parkonderhoud + naambordje € 500,-

Recht van naamsvermelding op 
kleding t.b.v. de jeugd ✔ € 1.000,-

Uitdelen 2 gratis lidmaatschappen 
aan nieuwe bewoners ***

op aanvraag

Business Club lidmaatschap  
incl. jaarlidmaatschap 1 persoon ✔ € 300,-

Prijs per jaar (excl BTW)  
bij 3 jarig contract € 1.250,- € 750,- € 500,- € 1000,- € 300,-

Combinaties zijn uiteraard mogelijk. Tijdens een gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken.

*   Eenmalige kosten voor opmaak en productie van de advertentie, reclamebord of windscreen zijn  
voor rekening van de sponsor, aanlevering en plaatsing wordt verzorgd door TV Lisserbroek.

** Het aanleveren van tekst en logo wordt verzorgd door de sponsor. 

*** U ontvangt op verzoek vouchers met uw naamsvermelding. 


