Steun jij ook al één van de grootste sportverenigingen in Drimmelen?
Maak zelf ook kennis met de tennis- en padelsport, speel samen met vrienden, zakenrelaties of collega's.
Ook hebben wij verschillende mogelijkheden tot sponsoring, dit wordt hieronder verder toegelicht.
De Madese Tennis Vereniging
De Madese Tennis Vereniging (MTV) is een tennisclub waar iedereen van jong tot oud, van competitiespeler tot
recreant, kan genieten van alles wat het spel tennis te bieden heeft. We stralen dit graag uit en de mensen in onze
commissies organiseren het hele jaar veel activiteiten. Vol energie weten zij ieder jaar van onze drie grote
toernooien ‘Het Open Toernooi, ’t Mays Open Dubbel (door ons ’t Modje genoemd) en het Open Jeugd Toernooi
een happening te maken. Naast deze grote toernooien organiseren zij ook kleinere toernooien zoals de
Club Kampioenschappen, de Ladies Day en de Mannendag.
Op dit moment heeft MTV zo’n 450 leden.
Tennispark
Ons tennispark is gelegen aan de Schietberglaan 92 te Made in de provincie Noord- Brabant.
Prachtig aangelegd, als onderdeel van een sportcomplex met alle mogelijke buitensporten in de
gemeente Drimmelen.
MTV beschikt over 9 Tennis Pro Vision banen, 3 kunstgrasbanen en een oefenmuur. De Pro Vision banen zijn
voorzien van Ledverlichting, zodat tot in de late uurtjes getennist kan worden.
Padel snelst groeiende sport van Nederland
Op dit moment zijn we ook aan het onderzoeken om Padelbanen aan te leggen. Begin volgend jaar verwachten wij
dat de banen beschikbaar zijn. Wil je meer weten over Padel, scan de QR-code welke verder staat vermeld!
Sponsoring
Elke vereniging is tot op zeker hoogte afhankelijk van sponsoren, zo ook MTV. Uiteraard zijn we heel blij met onze
huidige sponsoren en er is zeker nog ruimte tot sponsoruitbreiding. Ons beleid is er op gericht om de
sponsorgelden te investeren voor het organiseren van toernooien en andere evenementen.
Sponsorgelden zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor het sluitend maken van onze begroting.
Het financiële beleid is erop gericht dat het voortbestaan van onze vereniging niet afhankelijk is van
sponsorbijdragen. De Sponsorcommissie van MTV houdt zich primair bezig met de uitvoering van het
sponsorbeleid. De voorzitter van de Sponsorcommissie maakt deel uit van het bestuur van de vereniging.
Sponsormogelijkheden en voordelen
Onze accommodatie leent zich uitstekend voor uitingen van sponsoren. Als sponsor kun je profiteren van lokale en
regionale bekendheid. Aan onze open toernooien doen ook tennissers mee die geen lid zijn van de verenging.
Op ons digitale reclame scherm in ons clubhuis en op onze website, kunt je adverteren en kunnen we zorgen voor
een link naar je eigen website.
Ook kun je bij ons een presentatie , workshop of een zakelijk evenement houden.
Door je zakenrelaties uit te nodigen voor een bijeenkomst gekoppeld aan een
tennisactiviteit, kun je in een gezellige ambiance de relatie met je collega’s
of zakenpartners onderhouden.
Verder in de bijlage vind je onze sponsormogelijkheden.
Wil je onze vereniging sponsoren of heb je nog andere vragen, dan kun je
email sturen naar sponsor@madesetv.nl

Tennis

Onze sponsormogelijkheden
Hoofdtoernooi sponsor (Open Toernooi)
Naamverbinding toernooi
Winddoek (B12 x H2 m., groen, wit bedrukt)
Mogelijkheid voor ophangen eigen vlag tijdens toernooi
Logo op website MTV
Advertentie op het TV scherm in het clubhuis

€ 995,00

Toernooi sponsor
Naamverbinding toernooi
Mogelijkheid voor ophangen eigen vlag tijdens toernooi
Logo op website MTV
Advertentie op het TV scherm in het clubhuis

€ 495,00

Toernooi sponsor
Logo op website MTV
Advertentie op het TV scherm in het clubhuis

€ 100,00

Winddoek
Afmeting B12 x H2 m., met tekst + logo van je bedrijf
Kleuren; achtergrond groen en belettering zwart
Minimaal 2 jaar

€ 495,00

Reclamebord
Afmeting B150 x H85 cm., met tekst + logo van je bedrijf
Kleuren; achtergrond groen (PMS 342C) en belettering wit
Minimaal 2 jaar

€ 250,00

Reclamebord boven
Afmeting B150 x H55 cm, met tekst + logo van je bedrijf
Met tekst + logo van uw bedrijf
Kleuren; achtergrond groen (PMS 342C) en belettering wit
Minimaal 2 jaar

€ 200,00

€ 125,00
Baanbenaming
Afmeting B60 x H25 cm., met tekst + logo van je bedrijf
Kleuren: achtergrond rood en belettering wit
Minimaal 2 jaar

€ 50,00

Logo op website
Teamsponsoring door het verstrekken van kledingpakketten met tekst + logo
van uw bedrijf
Sponsoring in de vorm van producten of diensten
Het verzorgen van de nodige versnaperingen voor tijdens onze
evenementen als toernooien, competitie en clubkampioenschappen
Verschaffen van kleding met het logo van de sponsor voor
commissieleden
Verzorgen van de nodige promotie uitingen of uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden
Ondersteuning bieden in het beheersbaar houden van
onze administratie
Andere vormen van sponsoring zijn uiteraard welkom
Alle prijzen netto (exclusief B.T.W.) en per seizoen

Wat is padel?
Uitdagend en vernieuwend. Bij de snelst groeiende sport van Nederland gaat de bal anders dan je
verwacht, dit geldt ook voor de goede tennissers onder ons. In de kooi moet je op alles voorbereid
zijn. De bal gaat telkens weer anders, en net als je denkt verslagen te zijn, krijg je onverwacht toch
weer een tweede kans, bijvoorbeeld door hulp van de wanden. Maar ook het hekwerk van de kooi
doet mee in het spel en je mag zelfs helemaal buiten de kooi de bal nog terugspelen. In iedere
wedstrijd zitten altijd ook lange en spectaculaire rally’s. Oftewel: Garantie voor een spektakel!

Padel

Scan de QR-code met uw telefoon om een indruk te krijgen van het padellen!

Onze sponsormogelijkheden
Sponsoring pakket Bandeja
Raamsticker met uw bedrijfsnaam
Logo op de website MTV
Advertentie op TV scherm in het clubhuis
2x een dagdeel gratis spelen met je bedrijf
Reclamebord tennis
Baanbenaming met uw bedrijfsnaam
Minimaal 2 jaar

€ 1000,00

Sponsoring pakket Chiquita
Raamsticker met uw bedrijfsnaam
Logo op de website MTV
Advertentie op TV scherm in het clubhuis
1x een dagdeel gratis spelen met je bedrijf
Minimaal 2 jaar

€ 500,00

Raamsticker
Raamsticker met je bedrijfsnaam
Minimaal 2 jaar

€ 200,00

Alle prijzen zijn netto (exclusief B.T.W.) en per seizoen

Scan me!

Sponsor voorbeelden

Om je een beeld te kunnen geven hoe de sponsoring van zowel de tennis- als de padelbaan eruit zal
komen te zien. Hieronder enkele voorbeelden:

Reclamebord, afmeting B150 x H85 cm

Winddoek, afmeting B12 x H2 m

Baanbenaming, afmeting B60 x H25 cm

Reclamebord boven afmeting B150 x H55 cm

Raams sticker afmeting B190 x H50 cm

