Jaarverslag PR & Sponsor zaken 2019
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:
Ø
Baan 1: Baan de Kroon (vernoemd naar onze tennisleraar)
Ø
Baan 2: Baan The Box System
Ø
Baan 3: Jan de Bont Baan (vernoemd naar onze oud-secretaris)
Ø
Baan 7: Baan De Sloep
- Reclameborden:
Er zijn 6 borden op het tennispark geplaatst.
Ø Vermetten & De Wolf
Ø Louwman Toyota
Ø Riooltech Made
Ø Installatie bureau Pals BV
Ø Screen Design
- Winddoeken:
Ø Sigma Control
Ø De Jong tuinplanten vof
Ø Expodium Businesscenter
Ø SVM Solutions
Ø Sport 7
Ø BDO Nederland
Ø BJC Tools.
Ø Hertog Jan
- Toernooien/evenementen:
Tijdens het tennisseizoen hebben we vele 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. Rabo Clubkas Campagne is Rabo Clubsupport geworden:
De Rabo Clubkas Campagne is met ingang van 2019 in een ander jasje gestoken en heet nu Rabo
Clubsupport. Hierbij dient de vereniging een doel te stellen waarvoor gespaard kan worden met steun
van Rabobank Amerstreek. Ons doel was dit jaar ‘een groene club’ en zoals jullie ongetwijfeld gemerkt
hebben, waren we dit jaar zeer succesvol in deze actie van de Rabobank.
Dit jaar hebben we het mooie bedrag van € 878,53 in ontvangst mogen nemen.
Om ook in 2020 weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen (door op MTV te stemmen) de volgende
oproep:

Meldt u op tijd GRATIS aan als lid van Rabobank Amerstreek.
Alleen LEDEN van de Rabobank mogen nl. stemmen uitbrengen aan hun favoriete club.
2. Oproep:
- 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.
SPONSOREN bedankt en wij hopen dat wij ook in het jaar 2020 een beroep op U mogen doen om onze vereniging
te steunen en gezond te houden.
De sponsorcommissie
Patrick Breetveld

