
SponsorplanTENNISCLUB VOLLENHOVE



Een plan met als doel de 
sponsormogelijkheden van 
onze tennisclub duidelijk te 
maken en de belangen van 
sponsoren te behartigen.  

 

De sponsorcommissie
van Tennisclub Vollenhove.

‘Met dit sponsorplan zetten 
we een volgende stap in de 
ontwikkeling van Tennisclub 
Vollenhove’.

VOOR U LIGT HET SPONSORPLAN VAN 
TENNISCLUB VOLLENHOVE

Voorwoord

PROFIELSCHETS

Een club met ambitie

VOORWOORD | PROFIELSCHETS | TENNISCLUB VOLLENHOVE

In dit plan schetsen wij het profiel 
van Tennisclub Vollenhove, zetten 
we uiteen wat de ambities van de 
club zijn en op welke wijze u deze 
ambities kunt ondersteunen. 

Namens Tennisclub Vollenhove 
nodigen wij u uit voor het lezen van 
dit sponsorplan. Uiteraard hopen wij 
u bereid te vinden om een bijdrage 
te leveren aan de instandhouding en 
groei van onze club. 

 

Het begon allemaal, midden jaren 
tachtig, aan de andere kant van de 
Laan van Toutenburgh,  waar nu Nieuw 
Clarenberg ligt. Daar op het oude 
voetbalveld van Fulnaho en SVV zijn er 
destijds 2 betonbanen aangelegd met 
oefenmuur.

Dit allemaal dankzij een renteloze 
lening van een groep Venosen aan de 
Omni Sportvereniging! In de loop der 
tijd ontwikkelde de club zich. Door het 
groeiende aantal leden werden er 2 
gravelbanen bij gelegd, 4 banen totaal.

Begin jaren negentig werden de bouw-
plannen van Nieuw Clarenberg geboren. 
Hiervoor moest het tennispark naar de 
overkant verhuizen. Het toenmalige 
bestuur heeft heel wat besprekingen 
moeten voeren om te komen tot een 
deal met de gemeente Brederwiede . De 
deal bestond uit  3 banen met kantine in 
ruil voor het oude park. 

30 jaar later is TC Vollenhove actiever 
dan ooit. De club probeert het tennis-
sen voor een ieder zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken.  Door de aanleg van 
kunstgrasbanen kan er het hele jaar 
door getennist worden. 

Regen is eigenlijk de enige spelbreker. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om les 
of training te krijgen van een 
gediplomeerd tennisleraar. 

Ieder jaar wordt er door een aantal 
teams competitie gespeeld, dit begint 
meestal in het voorjaar. Daarnaast 
wordt er door de club een aantal 
toernooien georganiseerd of wordt dit 
samen met omliggende tennis- 
verenigingen gedaan.  

De club heeft zich ontwikkeld door de 
inzet van leden. Zo zijn er lichtmasten 
verdiend door zelfwerkzaamheid 
binnen de tennisclub. Ook het schilder- 
en installatiewerk is door leden verricht.  

Wij hopen op een 
mooie samenwerking

Het park van de Tennisclub 
Vollenhove ligt er, met zijn 3 
kunstgrasbanen compleet met 
verlichting en kantine, goed bij. 
Prachtige plek, alweer 30 jaar.



Het bestuur van Tennisclub Vollenhove 
heeft een aantal (middel)lange termijn 
ambities vastgesteld.  

 

AMBITIES | TENNISCLUB VOLLENHOVE

Ambities

Ambitie:
Verhoging van 
het aantal  
jeugdleden: 

Ambitie:
Verbetering  
faciliteiten en uit-
straling tennispark:  

 

Ambitie:
Meer activiteiten 
organiseren:

1 2 3

‘De tennisclub heeft een belangrijke  maatschappelijke functie’

Het clubgebouw en het tennispark 
zijn in de komende jaren toe aan 
grootschalig onderhoud. De 
afgelopen jaren zijn er al diverse 
verbeteringen gerealiseerd met 
dank aan bijdragen van de leden. 
Over een aantal jaar zijn de banen 
aan vervanging toe als gevolg van 
slijtage. Dit vergt een forse 
investering. 

Naast de reguliere competitie van 7 
weken in het voorjaar en de interne 
kampioenschappen, willen we de 
komende jaren een open toernooi 
organiseren. Op die manier 
vergroten we de naamsbekendheid 
van onze club en onze stad en geeft 
dit onze leden de gelegenheid om 
op onze thuisbanen de strijd aan te 
gaan met tennissers van andere 
verenigingen.

Deze ambities volgen uit de missie om als tennisclub een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het sport- en bewegingsaanbod in Vollenhove 
en omstreken. Hiermee heeft de tennisclub samen met de andere 
sportverenigingen een belangrijke sociale en maatschappelijke functie.

Onder het motto “de jeugd heeft de 
toekomst” willen we het aantal 
jeugdleden laten stijgen in de 
komende jaren. Tennisles vormt een 
belangrijk middel voor jeugdleden 
om het spelletje tennis goed onder 
de knie te krijgen en daarmee het 
spelplezier te vergroten. Om dit 
mogelijk te maken en talent te 
stimuleren passen we het KNLTB 
programma Tenniskids toe. Hierbij 
is het belangrijk om de lessen en 
andere activiteiten voor meer 
jeugdleden toegankelijker te maken. 



Contact  Aan Boord 2, 8325 HA Vollenhove  Tel. 0527-857298   e-mail  info@tcvollenhove.nl

Sponsormogelijkheden
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Om onze ambities te verwezenlijken en daarmee het 
voorbestaan van Tennisclub Vollenhove te garanderen, 
vragen we u onze mooie club te sponsoren.
Deze ambities volgen uit de missie om als tennisclub een belangrijke bijdrage te leveren aan 
het sport- en bewegingsaanbod in Vollenhove en omstreken. Hiermee heeft de tennisclub 
samen met de andere sportverenigingen een belangrijke sociale en maatschappelijke functie.

Contact Aan Boord 2  E-mail info@tcvollenhove.nl  Website www.tcvollenhove.nl

1
GAME

2
SET

3
MATCH

€ 50,- p/jaar € 125,- p/jaar € 500,- p/jaar

Lid van ons 
sponsornetwerk 

Vermelding met logo op 
onze website

Logo op sponsor- 
overzicht clubhuis

Logo bedrukt in zwart  
op groen winddoek

Gebruik accommodatie
als baansponsor

300x100 1200x200

     Uitgangspunten
 Wij waarderen elke sponsor, groot of klein. Daarom is elke sponsor lid van ons netwerk.
 Wij zetten uw logo duidelijk op onze site. Zo zijn  bezoekers van onze website nog maar één klik van u verwijderd!
 Bij ons clubgebouw presenteren wij de logo’s van Set&Match sponsoren op een groot bord. Dit bord wordt, 
 indien mogelijk, ook gebruikt voor achtergrond bij uitingen op social media
 Omdat ons sportpark tennis moet uitstralen hebben wij er voor gekozen uw sponsoruiting geheel in stijl uit te voeren in 
 groen winddoek waarop uw logo in zwart wordt afgedrukt. Benieuwd hoe uw logo hierin uitkomt? Laat het ons weten 
 en wij maken kostenloos een proef. De kosten voor het doek zijn bij de tarieven inbegrepen.
 Als Baansponsor krijgt u voor één werkdag (of twee dagdelen) de beschikking over twee tennisbanen. 
 Koffie en thee is inclusief. Andere arragementen en de mogelijkheid voor een clinic is optioneel.
 Het Match-sponsorschap kunt u ook met een collega-ondernemer delen. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op.
 Een overeenkomst als sponsor gaat u aan voor minimaal 3 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd en is daarna 
 jaarlijks opzegbaar.


