
 
Jaarverslag Sponsorcommissie 2022 

 
Allereerst zijn wij als vereniging 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. 
 
Door de introductie van Padel zijn er veel nieuwe sponsoren toegetreden met name met het plaatsen van 
raamstickers. Daarnaast wordt onze vereniging ook veel door lokale bedrijven in natura gesponsord met name bij 
toernooien. 
 
Daarnaast is de sportkantine dit jaar ook meerdere verhuurd aan leden of bedrijven. Ook hebben een aantal 
bedrijven Padelbanen gehuurd van een langere vaste periode (daluren). 
 
Hierbij een overzicht: 
 

- 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 4: Csside Marine 
Ø Baan 7: Baan De Sloep 

 
- Reclameborden: 
Ø Riooltech Made 
Ø Installatiebureau Pals BV 
Ø Screen Design 
Ø Die Meede 
Ø Plantcoach 
  

- Winddoeken: 
Ø De Jong tuinplanten vof 
Ø BDO Nederland 
Ø Sportief 
Ø Domino’s Pizza’s 
Ø De Box System 
Ø Sport Technologies 

 
- Raamstickers Padel 
Ø Plugro 
Ø Biemans 
Ø DDM Export 
Ø Vekon 
Ø Zwaluwe Bouwbedrijf 
Ø Hand & Pols 
Ø Domino’s Pizza 
Ø Woonexpress 
Ø Sicom 
Ø Screendesign 
Ø A&R Promotions 
Ø Peter Fashion 
Ø Cleaning Partners Nederland 
Ø Kistenfabriek De Kroon 
Ø Csside Marine 

 
 
 



Overige: 
 

1. Rabo Clubsupport  
Dit jaar hebben we het mooie bedrag van € 993,- in ontvangst mogen nemen. 
 

2. Grote Clubactie 
MTV heeft dit jaar weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Door de inzet van een aantal leden en met 
name diverse jeugdleden, zijn er veel loten verkocht en heeft MTV hier € 637,08,- aan overgehouden.  
 

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 2023 een beroep op jullie mogen doen om onze 
vereniging te steunen en gezond te houden. 
 
De sponsorcommissie 
Michel van Dordregt 


