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Bedrijfsnaam =
toernooinaam
Vermelding in
toernooiberichten
Winddoek 1 jaar lang
Vlaggen/banners tijdens
toernooien
Baansponsor tijdens
toernooien
Logo/naamsvermelding
op Facebook tijdens
toernooien
Naamsvermelding
verloting
Logo/naamsvermelding
op Facebook
Logo op website en in
app
Sponsorbedrag

€ 100

E

SPONSORPAKKET A

/ € 750,HOOFDSPONSOR VAN VETERANEN- OF OPEN TOERNOOI (MAX 2 STUKS)

Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan de toernooinaam van één van beide toernooien
Vermelding van uw bedrijfsnaam in de toernooiberichten die aan deelnemers worden
verstuurd
Eén jaar lang uw winddoek op het tennispark*
Extra vlaggen/banners op het park tijdens beide toernooiweken
Uw logo en naamsvermelding op Facebook tijdens beide toernooiweken
Uw logo en naamsvermelding op Facebook 3x gedurende het jaar
Een jaar lang uw logo op onze website en in onze app

Afname winddoek niet verplicht. Het winddoek wordt aangeschaft door de sponsor zelf en is/blijft eigendom
van de sponsor. Wij kunnen voor u offerte en drukwerk verzorgen via onze vaste partij. Kosten voor een
winddoek bedragen ongeveer € 300,- (afhankelijk van het aantal strekkende meters dat u wilt afnemen). De
levensduur van de winddoeken is circa 5 jaar.
*

SPONSORPAKKET B

/ € 500,-

SUBSPONSOR VAN VETERANEN EN OPEN TOERNOOI (MAX 6 STUKS)

Eén jaar lang uw winddoek op het tennispark*
Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan één van de zes banen tijdens beide toernooiweken, deze
baan is geheel aan te kleden met uw eigen vlaggen/banners
Uw logo en naamsvermelding op Facebook tijdens beide toernooiweken
Uw logo en naamsvermelding op Facebook 2x gedurende het jaar
Een jaar lang uw logo op onze website en in onze app

SPONSORPAKKET C

/ € 250,-

(DAG)TOERNOOI SPONSOR OF
LIGHT SPONSOR VETERANEN EN OPEN TOERNOOI
Bij sponsoring dagtoernooi:
Uw bedrijfsnaam gekoppeld aan het dagtoernooi
Uw extra vlaggen/banners als enige sponsor op het tennispark, op de dag van
toernooi
Bij sponsoring Veteranen en Open Toernooi
Gedurende beide toernooiweken uw vlag/banner op park
Uw logo en naamsvermelding op Facebook 1x gedurende het jaar
Een jaar lang uw logo op onze website en in onze app

SPONSORPAKKET D

/ €100,-

VRIEND VAN TV MENHEERSE
Een jaar lang uw logo op onze website en in onze app

SPONSORPAKKET E
VERLOTINGSSPONSOR
Beschikbaar stellen van prijzen voor de vrijdagavondverloting tijdens
het Veteranen en/of Open Toernooi.
Naamsvermelding op Verlotingsposter tijdens toernooiweek
Naamsvermelding tijdens verloting (bij uitreiken prijs)
Naamsvermelding op Facebook (op dag van verloting)
Bij beschikbaar stellen van een hoofdprijs: naamsvermelding tijdens verkoop (hele week)

OVER TV MENHEERSE

TV Menheerse is opgericht op 1 december 1968. Het tennispark is gevestigd aan de Sportlaan in
Middelharnis op het Zuid Hollandse eiland Goeree Overflakkee en heeft momenteel 550 leden in haar
bestand.
Er zijn zes smashcourt banen, allen voorzien van een lichtinstallatie. Ook is er een oefenkooi aanwezig.
Centraal op het park staat het sfeervolle clubgebouw met kantine die zitplaats biedt aan 50 à 60
personen. Het clubhuis beschikt over een gezellige bar en een ruim overdekt terras met uitzicht over de
banen. Er zijn kleedruimten, afzonderlijk voor dames en heren, met douches en toiletten.
Voor de kids een zandbak en op geringe afstand van het park een aantal speeltoestellen. Op deze
website zijn alle wetenswaardigheden en activiteiten van TV Menheerse te vinden, alsmede
inschrijfformulieren voor de diverse toernooien en het lidmaatschap. Voor suggesties, tips en/of
informatie neemt u contact op met de desbetreffende contactpersoon via de contactpagina. Op dit
moment hebben we ongeveer 300 leden en tijdens de toernooiweek verwachten we rond de 400
bezoekers.
Het sponsorgeld wordt gebruikt voor onderhoud banen, verlichting, clubgebouw etc. Daarnaast worden
er tijdens de toernooien diverse hapjes, presentjes, ballen aangeboden. En is er op de vrijdagavond
een feestavond.

OVER HET OPEN TOERNOOI

Het Open Toernooi van TV Menheerse vindt jaarlijks plaats in de 2e week van juli en trekt gemiddeld
zo’n 175 deelnemers uit onze eigen regio en Zeeland/Brabant. Gedurende de gehele week worden
voor spelers en toeschouwers dagelijks daghappen geserveerd waardoor het ’s avonds op het
tennispark gezellig druk is. Op vrijdagavond vindt traditiegetrouw de feestavond met verloting plaats.
Lootjes worden tijdens de hele toernooiweek op het park verkocht.
OVER HET VETERANEN TOERNOOI

Dit toernooi vindt de eerste week van november plaats. In het jaar dat je 35 wordt kun je hieraan mee
doen. Er worden alleen dubbels en mixen gespeeld. Er spelen deelnemers uit de gehele regio mee.
(Voorne Putten, Hoeksche Waard, Zeeland en Brabant). Gedurende de gehele week worden voor
spelers en toeschouwers dagelijks daghappen geserveerd waardoor het ’s avonds op het tennispark
gezellig druk is. Op vrijdagavond vindt traditiegetrouw de feestavond met verloting plaats. Lootjes
worden tijdens de hele toernooiweek op het park verkocht.

OVER DE DAGTOERNOOIEN

In het voorjaar wordt er op donderdagavond de DDDD gespeeld. Gedurende 8 weken worden er op
donderdagavond in voornamelijk poultjes dubbels gespeeld.
Daarnaast hebben we nog een voorjaars-, najaars- , wintertoernooi. Een jeugdtoernooi en bij
voldoende deelname een bedrijventoernooi.

