Brochure Sponsoring
Tennisclub TC Brakel
TC Brakel heeft een ledenbestand dat schommelt rond de 270 leden (waarvan een groot deel
jeugdspelers). Dankzij investeringen in de terreinen en een tennisschool, kan zij een kwalitatieve
sportbeleving aanbieden aan haar leden. TC Brakel heeft ook in 2021 het label van
jeugdvriendelijke tennisclub ontvangen van Tennis Vlaanderen.
TC Brakel hanteert een cultuur waarin:
✓
leden met elkaar respectvol omgaan
✓
jongeren kunnen groeien als tennisser maar zeker ook als persoon
✓
sportiviteit, plezier en gezelligheid voorop staan
TC Brakel wenst vooral een laagdrempelige club te zijn, waar ook nieuwe leden zich snel welkom
voelen.
Waarom zijn sponsors zo belangrijk?
De doelstellingen uit ons beleidsplan (2021-2025) kunnen enkel gerealiseerd worden, mits o.a.
inkomsten uit sponsoring. Wij wensen ook de sport betaalbaar te houden voor een breed publiek.
Tennis ontstresst, is gezond, spannend, en voor veel mensen een geliefd kijkspel.
Ook de komende jaren wil TC Brakel doorgaan met het promoten van de tennissport. Daarnaast
wilt TC Brakel invulling blijven geven aan de maatschappelijke rol die zij als vereniging vervult in de
gemeente Brakel en omliggende. Sponsorbijdragen zijn daarbij van groot belang.

Waarom sponsor worden?
✓
✓
✓
✓

Door sponsoring toont uw bedrijf maatschappelijke betrokkenheid, wat absoluut bijdraagt
aan een positief bedrijfsimago.
De doelgroep binnen onze vereniging kan direct van invloed zijn op de afzet van uw
producten.
TC Brakel bestaat uit een vernieuwd bestuur, wat een grotere mate van continuïteit met zich
meebrengt.
Sportsponsoring is een relatief goedkope manier om u een grotere naamsbekendheid te
geven of uw logo te promoten.

Draagt u TC Brakel een warm hart toe en heeft u interesse om TC Brakel te sponsoren?
Neem gerust contact op met ons via tcbrakel@gmail.com of met iemand van ons bestuur

Sponsormogelijkheden TC Brakel
GOLD

SILVER

BRONS

Reclame op website/sociale media
Reclamebord op terras
Winddoek aan de terreinen (6m op
2m)
Officiële sponsor op alle interne en
externe communicatie

X
X
X

X
X
X

X
X

Prijs/ Jaar

500€ (*)

350€ (*)

100€

X

(*) contractduur van 3 jaar – reclamedoeken en panelen worden aangekocht door de club

Naast voorgaande sponsormogelijkheden zijn ook andere vormen van sponsoring bespreekbaar. Wilt u
graag op een andere manier een bijdrage leveren, neem dan gerust contact op met ons.

Bestuur TC Brakel
0475/354913
www.tcbrakel.be
tcbrakel@gmail.com

