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SPONSORMOGELIJKHEDEN LTC DE KEMPHANEN 
 

 
Tennisvereniging LTC de Kemphanen is gevestigd op het sportpark “Den Hoek”, Sportpark 2, 5541 
PC te Reusel en beschikt over 6 All-weather kunstbanen, een oefenmuur en een miniveld voor de 
kleinste jeugd. Door de aanwezigheid van deze All-weather kunstbanen met verlichting kan er het 
gehele jaar getennist worden. 
In ons fraaie tennispaviljoen “de Hut” kan men na de inspannende wedstrijd gezellig een drankje 
nuttigen. 
 
Het recreatieve tennis staat centraal bij onze club, waarbij op dit moment 451 leden zijn aangesloten, 
verdeeld over 349 seniorenleden en 102 jeugdleden. Door het hele jaar door worden talloze 
activiteiten georganiseerd, zoals eendaagse gezelligheids- toernooien, interne competities en 
clubkampioenschappen. LTC de Kemphanen is mede bekend door het jaarlijkse, meerdaagse Open 
Mix toernooi. Ieder jaar weer trekt dit gezellige toernooi veel deelnemers en toeschouwers uit de 
gehele Kempen en België. 
Tennisvereniging LTC de Kemphanen is aangesloten bij de KNLTB en neemt met enkele tennisteams 
deel aan de officiële tenniscompetitie. 
 
Dit document beschrijft de sponsormogelijkheden welke tennisvereniging LTC de Kemphanen u kan 
bieden. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u op één of andere wijze uw bedrijfsnaam aan onze 
tennisvereniging verbindt. 
Voor meer informatie op het gebied van sponsoring kan contact opgenomen worden met één van de 
leden van de sponsorcommissie of u kunt ons mailen op sponsoring@dekemphanen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sponsorcommissie LTC de Kemphanen 
Sportpark 2     Postbus 191 
5541 PC Reusel    5540 AD Reusel    
Telefoon: 06 53406039    Rabobank nr: 14.34.80.103 o.v.v. LTC de Kemphanen 
www.dekemphanen.nl     Kvk 40235709 - Eindhoven 
 
   

mailto:sponsoring@dekemphanen.nl
http://www.dekemphanen.nl/
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   Sponsormogelijkheden 

 
- Losse sponsorpakketten  - 

 

 

 
1. Site sponsor op website www.dekemphanen.nl 

 

 
Sponsoring van uw logo of bedrijfsnaam op de homepagina van 
onze actuele website via „lopende‟ reclamebalk 
 
€  60,-  per jaar 
 
€ 150,-  voor periode van 3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut“  

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat  

 Mogelijkheid om door te klikken naar uw website 

 
 

 
2. Hoofd sponsor op website www.dekemphanen.nl 

 

 
Hoofd sponsoring van uw logo of bedrijfsnaam op de 
homepagina van onze actuele website via hoofdsponsor ruimte. 
Met hoofdsponsor op onze website wordt uw bedrijfsnaam uniek 
aan de website van onze tennisvereniging verbonden. 
 
€ 150,-  per jaar 
 
€ 400,-  voor periode van 3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut”   

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 

 Mogelijkheid om door te klikken naar uw website 

   

http://www.dekemphanen.nl/
http://www.dekemphanen.nl/
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3. Hoofd sponsor van het  Open Mix toernooi 

 

 
LTC de Kemphanen organiseert jaarlijks het Open Mix toernooi. 
Dit toernooi wordt gehouden rond eind augustus/begin september 
en is zeer succesvol met ca. 150 deelnemers uit  de Kempen èn 
België. Met hoofd sponsoring van het Open Mix toernooi wordt 
uw bedrijfsnaam uniek aan dit toernooi verbonden.   
 
€ 500,-  per jaar 
 
€ 1.250,-  voor periode van 3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut”   

 Vermelding op voorkant en achterkant van het Open Mix toernooiprogramma 

 Vermelding op reclameposters en inschrijfkaartjes 

 Gratis reclamedoeken plaatsen op onze tennisbanen gedurende het Open Mix toernooi 

 
 

 
4. Sponsoring van tennisbaan 

 

 
LTC de Kemphanen beschikt over 6 All-weather tennisbanen. 
Aan deze banen kan uw bedrijfsnaam uniek verbonden worden.   
Reclamebord  (trespa) 80x50 cm met uw logo en/of bedrijfsnaam 
in kleur.  
 
De borden worden verzorgd door onze vereniging, dit om uniformiteit in kleur en uitvoering 
op het tennispaviljoen te waarborgen. Opdruk wordt in overleg met u geregeld. 

 
€ 150,-  per jaar 
 
Minimale contractduur:  3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut” 

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 

 Bij baansponsoring zal uw naam ipv het baannummer vermeld worden bij alle 
wedstrijden en toernooien 

 Op het afhangbord in het tennispaviljoen wordt uw logo/bedrijfsnaam vermeld. 
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5. Sponsoring op windvangers 

 

 
LTC de Kemphanen beschikt over 6 All-weather tennisbanen. 
Aan de achterzijde van deze banen kunnen groene windvangers 
worden voorzien van uw bedrijfsnaam. 
Afmeting: 1200x200cm 
Kleur: groen met zwarte letters en/of uw bedrijfslogo 

 
€ 400,-  per jaar / per windvanger  
 
Minimale contractduur:  5 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut” 

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 
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Sponsormogelijkheden 
 

- Voordeelpakketten  - 
 

 

 
6. Pakket A (small) 

 

 
De sponsor sluit een overeenkomst met een minimale 
contractduur van 3 jaar en zal de onderstaande uitingen krijgen: 
 
 Site sponsor op de website  
 Baansponsoring   
 

€ 180,-  per jaar 
 
Minimale contractduur:  3 jaar 
  
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut” 

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 

 Bij baansponsoring zal uw naam ipv het baannummer vermeld worden bij alle 
wedstrijden en toernooien 

 Op het afhangbord in het tennispaviljoen wordt uw logo/bedrijfsnaam vermeld. 
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7. Pakket B (medium) 

 

 
De sponsor sluit een overeenkomst met een minimale 
contractduur van 3 jaar en zal de onderstaande uitingen krijgen: 
 
 Site sponsor op de website  
 Baansponsoring  
 Sponsoring op windvanger 
 

€ 550,-  per jaar 
 
Minimale contractduur:  3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut” 

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 

 Bij baansponsoring zal uw naam ipv het baannummer vermeld worden bij alle 
wedstrijden en toernooien 

 Op het afhangbord in het tennispaviljoen wordt uw logo/bedrijfsnaam vermeld. 
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8. Pakket C (large) 

 

 
De sponsor sluit een overeenkomst met een minimale 
contractduur van 3 jaar en zal de onderstaande uitingen krijgen: 
 
 Hoofdsponsor op de website 
 Hoofdsponsor Open Mix toernooi   
 Baansponsoring  
 Sponsoring op windvanger 
 

€ 1.000,-  per jaar 
 
Minimale contractduur:  3 jaar 
 
 Inclusief gratis vermelding van uw logo op de digitale Nieuwskrant in paviljoen “de Hut” 

 Aanlevering van logo in .JPG - .BMP of EPS formaat 

 Bij baansponsoring zal uw naam ipv het baannummer vermeld worden bij alle 
wedstrijden en toernooien 

 Op het afhangbord in het tennispaviljoen wordt uw logo/bedrijfsnaam vermeld 

 
 

 
9. Overige mogelijkheden 

 

 

 Huren van tennisbanen en paviljoen voor bedrijfstoernooi 

 Sponsoring in natura: bijv. tennisartikelen, specialisatie 
(producten/diensten) van uw bedrijf 

 
 
De sponsorcommissie van Tennisvereniging LTC de Kemphanen is van harte bereid om u van advies 
te voorzien. Wij kunnen u helpen uw inzet als sponsor van tennisvereniging LTC de Kemphanen 
effectief te maken voor de naamsbekendheid en de resultaten van uw bedrijf. 
Alle genoemde bedragen zijn in Euro‟s inclusief BTW. 
 
Neem gerust contact met ons op: 
 
Sponsorcommissie LTC de Kemphanen  
Email: sponsoring@dekemphanen.nl  Rabobank nr: 14.34.80.103 o.v.v. LTC de Kemphanen 
www.dekemphanen.nl  Telefoon 06 53406039 
 
Sportpark 2   Postbus 191 
5541 PC Reusel    5540 AD Reusel 

mailto:sponsoring@dekemphanen.nl
http://www.dekemphanen.nl/

