
Lierse Tennis Club

“Draag ook jij onze club

een warm hart toe?!”

Waarom LTC ‘t Loo

sponsoren ?

•    positieve bijdrage aan de 

 ontwikkeling van onze vereniging

•    ondersteuning van de jeugd

•    ondersteuning activiteiten 

•    actieve uiting van uw bedrijfsnaam 

•    ontmoet collega ondernemers

•    jaarlijks sponsorevenement

LTC ‘t Loo

www.ltc-tloo.nl

sponsoring@ltc-tloo.nl

www.ltc-tloo.nl

Lierse Tennis Club

Voor meer informatie :

“Mede door uw ondersteuning

kunnen we de jeugd extra

faciliteiten bieden; zowel op áls

naast de tennisbaan.

Evenals de activiteiten rond 

toernooien en evenementen.

Met uw steun maken we de leuke 

activiteiten nóg leuker.”



Maatwerk sponsoring

•    Winddoek langs tennisbaan € 350

•    Reclamebord tennisbaan € 250

•    Vlag op het tennispark € 250

•    Logo op website & sponsor bord

•    Vermelding op TV in kantine

•    Uitnodiging voor sponsorborrel

Vraag naar de voorwaarden

Park sponsor

Uiteraard is maatwerk sponsoring in 

overleg prima mogelijk. Denk hierbij 

aan hoofdsponsor én naamgeving van 

een bepaald toernooi, specifieke 

ondersteuning. 

(bijvoorbeeld gericht op het jeugdbeleid: dit 

kan van ondersteuning van jeugdteams tot een 

bijdrage aan het minikamp of de 

sinterklaasmiddag).

Even voorstellen

Binnen LTC ’t Loo zijn meerdere 

enthousiaste vrijwilligers actief betrokken 

bij het sponsorbeleid. 

Wij streven naar een helder sponsor beleid, 

op basis waarvan duidelijk is op welke 

manier u de ambities van LTC ’t Loo 

ondersteunt. 

Jeugd & activiteiten staan hierbij altijd 

centraal.

Lierse Tennis Club

- Koen van de Laar

- Arwin van Eijk

-  Robèr van der kooij

- Jacques Enthoven

-  Louis Voskamp

- Cor van Staalduinen

www.ltc-tloo.nl

•    Vlag op de tennisbaan

•    Bordje met logo bij entree van de baan

•    Vermelding van naam/logo op het 

      afhangbord

•    Logo op website & sponsor bord

•    Vermelding op TV in kantine

•    Uitnodiging voor sponsorborrel

Baan sponsor € 1000
(5 jr € 4000,-)

•    Logo op website & sponsor bord

•    Uitnodiging voor sponsorborrel

Vriend van ‘t Loo € 75

•    Logo op website & sponsor bord

•    Vermelding op TV in kantine

•    Vermelding op TV tijdens toernooien

•    Uitnodiging voor sponsorborrel

Activiteiten sponsor € 150


