
Jaarverslag Sponsorcommissie 2018 

 

We mogen als vereniging trots zijn op onze sponsoren die de club, op wat voor manier dan 

ook, willen steunen. Alleen de combinatie sponsoren en vrijwilligers maken het mogelijk om 

alle geplande activiteiten binnen de vereniging te verwezenlijken.  

 

Onderstaand een overzicht m.b.t. de sponsoring: 

Inkomsten verkregen uit baanbenaming, reclameborden en winddoeken: 

  

- Baanbenaming: 

 Baan 1: de Kroon (stopt vanaf 2019) 

 Baan 2: Amerland (gestopt) 

 Baan 3: Jan de Bont Baan (vernoemd naar onze oud-

secretaris) 

 

- Reclameborden: 

   Er zijn 9 borden op het tennispark geplaatst.  

  Amerland (gestopt) 

 Garage van Geloof 

 De Wolf & Partners 

 Tenniscentrum de Kroon (stopt vanaf 2019) 

 Assurantiekantoor die Meede 

 Van Dorst Oosterhout 

 De Jong tuinplanten vof 

 Riooltech Made 

 Installatie bureau Pals BV 

 Screen Design 

  

 

- Winddoeken: 

 Expodium Businesscenter 

 SVM Solutions 

 Mervo Sport 

 BDO Nederland 

 BJC Tools. 

 Hertog Jan 

 

- Toernooien/evenementen: 

Tijdens het tennisseizoen hebben we 38 sponsoren bereid gevonden om de toernooien, die 

door de diverse commissies worden georganiseerd, te steunen. 

      Deze sponsoring gebeurt in de vorm van het plaatsen van een bord, ophangen van een  

      eigen vlag, het storten van een geldbedrag of het schenken van cadeau-/dinerbonnen,  

       bloemen etc. 

 

We kunnen concluderen dat we als vereniging/commissie weer tevreden over de hulp in zijn 

algemeenheid mogen zijn en dat we, dankzij de geweldige sponsoren, alle gewenste 

evenementen hebben kunnen organiseren. 

  



Aandachtspunten> 

1. Sponsorkliks: 

In 2016 heeft onze vereniging zich gratis aangemeld bij SPONSORKLIKS, waardoor 

de vereniging een commissiebedrag (Percentage van het aankoopbedrag) maandelijks 

krijgt uitgekeerd, indien men ONLINE aankopen via Sponsorkliks (met als 

sponsordoel Madese Tennisvereniging) laat lopen. 

De huidige opbrengst over 2018 is (slechts) € 137,30 (in 2017 €58,59). Dit bedrag 

loopt op, echter wil de commissie graag onderzoeken of dit bij ondernemers in de 

omgeving van de vereniging juist tegen de borst stuit en hen mogelijk tegen houden de 

vereniging te sponsoren. Eén reclamebord levert immers al veel meer inkomsten per 

jaar op. 

 

2. Rabo Clubkas Campagne: ·Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, zijn we al 

enkele jaren succesvol in de clukas campagne van de Rabobank. 

Dit jaar hebben we het mooie bedrag van € 590,52 in ontvangst mogen nemen. 

Om ook in 2019 weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen (door op MTV te 

stemmen) de volgende oproep: ·Meldt u nu GRATIS aan als lid van Rabobank 

Amerstreek. 

Alleen LEDEN van de Rabobank mogen nl. stemmen uitbrengen aan hun favoriete 

club. 

 

3. Hoofdsponsors toernooien 
Op dit moment is de vereniging druk doende een nieuw sponsorbeleid te ontwikkelen, 

met als doel het vinden van (hoofd)sponsors voor onze toernooien. Op dit moment is 

een sponsormanual in de maak als afgeleide van het al opgestelde sponsorbeleidsplan. 

Op korte termijn willen we de manual testen binnen de vereniging om te kijken of het 

aan spreekt. Na mogelijke aanpassingen kunnen we er mee naar buiten om potentiële 

sponsors te interesseren in de verschillende sponsorobjecten van de vereniging. 

 

4. Oproep: 

- Hebt u (of kent u) een bedrijf, dat zijn naam graag aan ons Open toernooi wilt  

  verbinden, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie. 

- Daar enkele oude winddoeken op ons tennispark stuk raken door slijtage, zullen we 

nieuwe winddoeken aan moeten schaffen.  

  Wilt u ons sponsoren dmv de naam van uw bedrijf op een nieuw winddoek, dan kunt 

u contact opnemen met de sponsorcommissie. 

- Verder zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om zich in te zetten voor 

onze nieuw te vormen sponsorcommissie. De uitdaging van deze commissie is om 

zoveel mogelijk ondernemers aan onze club te binden, zodat zij samen met alle leden 

van de club veel plezier aan het mooie spel tennis mogen beleven. Bent of kent u 

iemand die dit wel iets lijkt, neem vrijblijvend contact op met de sponsorcommissie. 

Voor bijvoorbeeld studenten van opleidingen op het gebied van marketing, 

sport(organisatie/management), salesmanagement, commerciële economie of in die 

richtingen kan deze ervaring zeker van waardevolle betekenis zijn. 

  

 

SPONSOREN bedankt en wij hopen dat wij ook in het jaar 2019 een beroep op U mogen doen 

om onze vereniging te steunen en gezond te houden. 

 

 

                                 De sponsorcommissie 

     Patrick Breetveld 


