Sponsorboekje

Inleiding
Inmiddels zijn we namens de KPJ Venhorst al een tijdje bezig met het plan om een tennisclub op te richten
in Venhorst. De afgelopen periode is er achter de schermen al veel gebeurd. Het ontwerp is uitgewerkt en
de kosten voor de aanleg en exploitatie zijn bekend.
Op basis van een realistische exploitatiebegroting (gespiegeld aan vergelijkbare tennisclubs) verwachten we
binnen 4 jaar positief te draaien. De laatste uitdaging waar we nu nog voor staan is het bij elkaar krijgen van
het startkapitaal. Dit startkapitaal is nodig om de tennisclub op te kunnen richten, o.a. voor de aanleg van
de 3 kunstgrasbanen. Een groot deel van het startkapitaal is al geregeld, maar om het volledige bedrag bij
elkaar te krijgen willen we ook u, als mogelijk toekomstige sponsor, vragen om een steentje bij te dragen.
Dit kan door een eenmalige bijdrage of door een jaarlijkse sponsoring. In dit sponsorboekje lichten we de
mogelijkheden verder toe.

Waarom sponsoring?
Dit initiatief, het oprichten van een tennisvereniging, levert een grote bijdrage aan de leefbaarheid van
Venhorst. Naast de nieuwe tennisclub biedt dit namelijk mogelijkheden voor de totale sportmogelijkheden
in Venhorst. De banen kunnen namelijk ook ingezet worden voor multifunctioneel gebruik (korfbal, handbal,
schoolsport). Daarnaast maken we op deze wijze efficiënter gebruik van de sportaccommodatie van JES,
waardoor het drukker en gezelliger zal gaan worden rondom deze accommodatie. Mede hierdoor juicht
korfbalvereniging JES dit idee toe!
We hopen dat ook u de toegevoegde waarde ziet van dit idee en een steentje wilt bijdragen aan dit
initiatief.

Voordelen sponsoring:
Op basis van een rondgang door de gemeenschap van Venhorst blijkt dat het initiatief breed wordt
gedragen. We hebben inmiddels ca. 125 toezeggingen voor een lidmaatschap en € 20.000,- aan obligaties
opgehaald.
De tennisaccommodatie wordt met dit ledenaantal (met de potentie tot 160 leden) dus druk bezocht. Zeker
in combinatie met externe tennistoernooien. Een bijkomend voordeel is dat naast de tennissers de
accommodatie ook door de korfbalsters van JES, en hun tegenstanders, wordt bezocht.

Status financiering:
De totale kosten voor de aanleg van 3 tennisbanen bedraagt € 120.000,- excl. BTW. Inmiddels hebben we de
volgende toezeggingen:
Financiering

Bedrag

Obligaties vanuit inwoners

€ 20.000,-

(Renteloze) lening KPJ

€ 20.000,-

Eigen werkzaamheid/sponsoring bedrijven

€ 20.000,-

Het resterende bedrag (€ 60.000,-) hopen we bij elkaar te krijgen door:
 Sponsoring bedrijven
 Bijdrage gemeente
 Evt kleine lening

Uitgangspunten sponsoring:
Om geen inbreuk te doen op de begroting van JES willen we niet dat de sponsoring voor TC Venhorst ten
koste gaat van de sponsoring voor JES. Een eventuele bijdrage/sponsoring voor TC Venhorst staat dus los
van een eventuele lopende sponsoring aan JES en dient dus aanvullend te zijn.

Jaarlijkse sponsoring:
De jaarlijkse sponsoring bestaat uit twee keuze mogelijkheden. Keuze A of keuze B. Beide keuzes worden
onderstaand toegelicht.

Keuze A:
De sponsoring voor keuze A bestaat uit een reclamebord dat aan de binnenzijde van de tennisbanen op het
hekwerk is gemonteerd. Onderstaande foto geeft een impressie weer.
De afmeting van het reclamebord bedraagt ca. 1,0 m x 0,50 m.
De kosten voor deze sponsoring bedragen € 100,- per jaar voor een minimale periode van 3 jaar.
Uitgangspunt voor deze sponsoring is dat de sponsor zijn eigen reclamebord aanlevert (kosten € XXXX,-).

Keuze B:
Voor keuze B zijn twee opties mogelijk. Beide opties gaan uit van een reclame uiting op een winddoek
gemonteerd aan de binnenzijde van de tennisbanen. Een impressie is weergegeven op onderstaande foto.
B1: Dit betreft een doek met een afmeting van ca. 2,0 m x 5,0 m. Dit betekent dat per kopse kant van de
baan twee doeken B1 worden gemonteerd (conform foto).
Kosten: € 250,- per jaar voor een minimale periode van 3 jaar. Uitgangspunt voor deze sponsoring is dat de
sponsor zijn eigen reclamedoek aanlevert (kosten € XXXX,-).
B2: Bij deze optie wordt maar één doek per kopse kant van de baan gemonteerd. De afmeting van dit doek
bedraagt ca. 2,0 m x 10,0 m.
Kosten: € 400,- per jaar voor een minimale periode van 3 jaar. Uitgangspunt voor deze sponsoring is dat de
sponsor zijn eigen reclamedoek aanlevert (kosten € XXXX,-).

Eenmalige sponsoring:
De eenmalige sponsoring bestaat uit een bijdrage die het mede mogelijk maakt om de tennisbanen te
realiseren. Deze bedragen gebruiken wij voor de aanlegkosten van de tennisbanen.
Aan de buitenzijde van de tennisbanen wordt een groot winddoek gemonteerd. Op dit winddoek nemen wij
de logo’s op van de bedrijven die een bijdrage hebben geleverd in de aanlegkosten voor de tennisbanen.
Het grote voordeel van deze locaties is dat het doek in het gezichtsveld ligt van de gehele accommodatie.
Iedereen die door de poort komt, op het terras zit en zelfs korfbalt heeft zicht op dit doek.
Dit winddoek blijft voor een periode van minimaal 5 jaar hangen. Het eenmalige bedrag is dus goed voor 5
jaar aan sponsoruitingen. Het winddoek met de sponsor uitingen wordt verzorgd door TC Venhorst.
De mogelijkheden voor eenmalige sponsoring bestaan uit drie opties. Een impressie is weergegeven op
onderstaande afbeelding.

GOUD:

ZILVER:

BRONS:

Kosten: € 2.000,- voor 5 jaar

Kosten: € 1.250,- voor 5 jaar

Kosten: € 750,- voor 5 jaar

