Sponsorplan en sponsorbeleid TC Schinveld
Inleiding:
Voor U ligt het sponsorplan van de TC Schinveld. Dit plan geeft inzicht in de
sponsoractiviteiten en het sponsorbeleid van de TC Schinveld voor de komende jaren ( 20182021). De sponsoring kan bestaan uit geld of in geld waardeerbare goederen/diensten,
waartegenover de TC Schinveld de communicatie van de sponsornaam conform gemaakte
afspraken zo goed mogelijk zal behartigen. Uiteraard in samenhang/relatie met de overige
plannen van de TC Schinveld.
Doelstelling:
Het doel van de sponsoring is om de verkregen middelen te gebruiken teneinde te kunnen
investeren in:
- het werven en behouden van jeugdspelers
- het verder ontwikkelen van trainingsfaciliteiten en workshops voor alle leden van de
vereniging (sportief issue)
- het bevorderen van recreatief tennis voor jong en oud (sociaal issue)
- de continuïteit van de vereniging door de financiële positie te versterken (zakelijk
issue).
Het resultaat voor de sponsor is de verhoging van de publiciteit, de naamsbekendheid en
een mogelijke omzetvergroting.
Uitgangspunten en Randvoorwaarden:
- Sponsoring maakt deel uit van de PR-commissie, welke hiervoor qua commissieleden
zal worden uitgebreid. Alle sponsoractiviteiten lopen via deze commissie.
- Informatie over de TC Schinveld is terug te vinden op de website.
- De sponsoren kunnen kiezen uit de door de TC aangegeven sponsormogelijkheden.
Incidenteel kan hiervan worden afgeweken.
- Donateurs en Vrienden van TC Schinveld (club van 50) vallen onder sponsoring.
- De sponsoring wordt in principe afgesloten voor een termijn van 3 of 4 jaar.
- Indien het sponsorbedrag niet voor 1 april lopend jaar is ontvangen, wordt de
reclame-uiting van de sponsor verwijderd.
- De penningmeester is verantwoordelijk voor de jaarlijks te innen sponsorgelden.
- Met de sponsoren zal een sponsorcontract worden afgesloten.
- Bij het door de TC Schinveld aanschaffen van middelen wordt altijd in 1ste instantie
een offerte gevraagd bij de sponsor.
- De reclame-uitingen moeten zichtbaar zijn maar wel passen in het beeld van het
park. Bestuur zal de locatie bepalen.
- De namen van de sponsoren zullen zichtbaar zijn op de website.
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Tijdens het toernooi kunnen specifieke sponsorafspraken worden gemaakt.
Sponsoren worden op een nader te bepalen dag tijdens het toernooi uitgenodigd op
het park.
In principe gelden de bedragen zoals vermeld in de sponsormogelijkheden.
Incidenteel kan een ander sponsorvoorstel door het Bestuur worden geaccepteerd.
Het benaderen van sponsoren beperkt zich tot Parkstad. Incidenteel kan hiervan
worden afgeweken.
De kantine en de banen kunnen tegen een geringe vergoeding beschikbaar worden
gesteld voor een sponsor (vergadering of sportactiviteit).
De sponsorbedragen zijn exclusief de eenmalige aanmaakkosten voor het
reclamebord inclusief de belettering. Deze bedragen voor 2018 € 55,--. De eenmalige
aanmaakkosten van de belettering voor het telraam bedraagt € 40,-- per telraam.
De sponsor zal zijn bedrijfslogo in PDF of JEPG bestand aanleveren.
De reclameborden zullen voldoen aan de normen en eisen van de K.N.L.T.B.

De sponsormogelijkheden en de prijsstelling:
1. Hoofdsponsor tijdens het toernooi voor de prijs van € 300,-- per jaar.
o Uw bedrijfsnaam en logo komen als hoofdsponsor op de inschrijfformulieren
en alle toernooiposters.
o Vermelding als hoofdsponsor op de website.
o Vermelding als hoofdsponsor op de TV op het park
o Vermelding als hoofdsponsor tijdens prijsuitreiking
o U kunt een Uw eigen vlag door ons laten aanbrengen in onze vlaggenmast
o U kunt Uw eigen spandoek door ons laten aanbrengen op het park
2. Subsponsor tijdens het toernooi voor de prijs van € 150,-- per jaar.
o Vermelding als subsponsor op de website
o Vermelding als subsponsor op de TV op het park
o Vermelding als subsponsor tijdens de prijsuitreiking
o U kunt Uw eigen spandoek door ons laten aanbrengen op het park
3. Sponsordoek voor het gehele jaar.
o 6 meter sponsordoek voor € 300,00 (inclusief doek)
o 12 meter sponsordoek voor € 450,00 (inclusief doek)
o 18 meter sponsordoek voor € 600,00 (inclusief doek)
o Contract met een looptijd van 4 jaar.
4. Reclamebord voor het gehele jaar.
o Bord met afmeting van 50 cm bij 95 cm voor € 75,-- per jaar.
o Voorzien van belettering en bedrijfslogo
o Vermelding als sponsor op website
o Reclamebord blijft eigendom van en wordt geplaatst door TC Schinveld
o Contract met een looptijd van 3 jaar.

5. Sticker op telraambord voor het gehele jaar.
o Sticker met afmeting van 80 cm bij 10 cm per telraam voor € 15,-- per jaar.
o Voorzien van belettering en bedrijfslogo
o Vermelding als sponsor op website
o Contract met een looptijd van 3 jaar.
6. Vrienden van TC Schinveld
o Voor € 50,00 per jaar lid van de club van vrienden van TC Schinveld
o Vermelding op TV scherm in kantine.
o Vermelding als Lid Vrienden van TC Schinveld op website TC Schinveld
7. Sponsoring prijzen in natura.
o Beschikbaar stellen van prijzen voor toernooiwinnaars
o Vermelding naam tijdens prijsuitreiking
8. Donateur.
o Beschikbaar stellen van een bepaald bedrag zonder vermelding.
9. Consumptiekaarten.
o Voor € 25,00 vermelding van bedrijfsnaam op consumptiekaart
o Eenmalig bij druk of herdruk

