Jaarverslag Sponsorcommissie 2020
Begin mei heeft Michel van Dordregt de sponsoractiviteiten overgenomen van Patrick Breedveld.
Als vereniging zijn wij trots op onze sponsoren die onze club steunen. In samenwerking met onze sponsors en
vrijwillegers maken we het mogelijk om de geplande activiteiten binnen onze vereniging uit te kunnen voeren.
In de afgelopen tijd is er geinventariseerd welke sponsors in welke vorm dan ook een bijdrage leveren aan de
vereniging. Grotendeels zijn de sponsor afspraken van baanbenaming / reclame borden / winddoeken verlopen,
alleen De Sloep is een nieuwe sponsor. De huidige sponsoring bij toernooien is veelal in natura door vele
bedrijven in de omgeving van Made. Er is een nieuw sponsorplan gemaakt voor 2021 welke dit jaar verder
geconcretiseerd zal moeten worden. Sport7 heeft de winkel gesloten in Made en op dit moment zijn we in een
afrondend gesprek met een andere sponsor Plugro. Tijdens corona tijd is het lastig om bestaande en nieuwe
sponsoren te benaderen en te vinden, we rekenen erop in het komende jaar nieuwe sponsors te kunnen
toevoegen.
Hierbij een overzicht:
- Baanbenaming:

Baan 1: Baan de Kroon (vernoemd naar onze tennisleraar)

Baan 2: Baan The Box System

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

Baan 7: Baan De Sloep
- Reclameborden:
 Amerland Zakelijk Meubilair
 Vermetten & De Wolf
 Louwman Automotive
 Riooltech Made
 Installatiebureau Pals BV
 Screen Design
 Die Meede
 Garage van Geloof
 Plantcoach
- Winddoeken:
 Sigma Control
 De Jong tuinplanten vof
 Expodium Businesscenter
 SVM Solutions
 Sport 7 / Mervo
 BDO Nederland
 BJC Tools
 Hertog Jan
 Jardin
- Toernooien/evenementen:
Door Covid-19 zijn er in 2020 weinig toernooien gespeeld. Voor de toernooien die door de commissies wel
zijn georganiseerd, hebben we meerdere sponsoren bereid gevonden om de toernooien 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.

Overige:
1. Rabo Clubsupport
Dit jaar hebben we het mooie bedrag van € 1387,46 in ontvangst mogen nemen.
Om ook in 2021 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. Grote Clubactie
MTV heeft dit jaar voor de 1e keer meegedaan aan de Grote Clubactie. Door de inzet van een aantal
leden en met name diverse jeugdleden, zijn er bijna 300 loten verkocht en heeft MTV hier bijna €500,aan overgehouden.
Ook volgend jaar willen we weer deelnemen aan de Grote Clubactie middels de digitale verkoop van
loten en hopen met jullie hulp dit bedrag in 2021 nog wat verder op te schroeven.
3. Oproep Sponsoren
Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren, er zijn vele verschillende sponsorvormen mogelijk.
Het helpt onze club gezond te houden en daarnaast biedt het de mogelijkheid om club activiteiten te
kunnen organiseren. Hierbij een oproep aan onze leden, kijk in je omgeving wie eventueel interesse
heeft om te willen sponsoren. Er is een sponsor manual beschikbaar met alle mogelijkheden.
SPONSOREN bedankt en wij rekenen erop dat wij ook in het jaar 2021 een beroep op jullie mogen doen om onze
vereniging te steunen en gezond te houden.
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