
 

 

 
ETV de Helster:  Sponsoring = partnerschap 

 

Partner worden? 

ETV de Helster wil een moderne vereniging zijn waar alle leden 
zich thuis voelen. Een vereniging die zowel de recreatieve als de 
meer prestatiegerichte tennisser goede voorzieningen biedt. 

ETV de Helster is een financieel gezonde vereniging met 14 
verlichte kunstgrasbanen, een modern paviljoen met zo’n 1000 
leden en ruim 100 vrijwilligers. 

ETV de Helster kenmerkt zich als een vereniging met een goede 
sfeer, goede uitstraling in de gemeente en de regio en een breed 
aanbod aan activiteiten voor jong en oud. 

ETV de Helster ontwikkelt zich tot een vereniging die niet alleen 
tennisactiviteiten aanbiedt aan haar leden, maar ook stappen zet 
op weg naar Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), 
zoals het aanbieden van G-tennis (voor gehandicapten). 

 

Als tegenprestatie biedt ETV de Helster aan sponsoren diverse 
mogelijkheden om zich aan de leden en bezoekers van de 
vereniging te presenteren. Ook kan gebruik worden gemaakt van 
voorzieningen van de vereniging.  

 

 

 

Sponsorcommissie 

 

 

E-mail: sponsorcie@etvdehelster.nl 

 

Adres tennispark 

Schubertstraat 5 

6661 AW Elst 

Telefoon paviljoen: (0481) 373944 

:  

ETV de Helster 

45 jaar sportief en gastvrij 
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Sponsormogelijkheden  

ETV de Helster biedt sponsoren diverse 
mogelijkheden om hun betrokkenheid met de 
vereniging te tonen en om hun naamsbekendheid te 
vergroten. De vereniging onderscheidt de volgende 
vormen van sponsoring: 

 Hoofdsponsoring 

 Clubsponsoring 

 Basissponsoring 

 Activiteitensponsoring 

 Overige sponsormogelijkheden 

 

ETV de Helster kent zowel pakketsponsoring als 
sponsoring op maat.  

 

ETV de Helster stimuleert op verzoek van de sponsor 
de leden bij het afnemen van producten en diensten 
van sponsoren. 

Sponsordoelstellingen   

ETV de Helster wil met de sponsormiddelen 
activiteiten mogelijk maken die buiten de normale 
uitgaven vallen. Het budget wordt aangewend 
voor: 

 Extra investeringen in het tennispark 
(zoals aanleg minibaan) 

 Bijdragen in de kosten van selectie- en 
competitietrainingen; 

 Ondersteuning van club- en open 
toernooien. 
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Communicatiedragers  
ETV de Helster kent de volgende communicatiemogelijkheden waarmee sponsors hun naamsbekendheid 
kunnen vergroten: 

 

 

 Reclameborden bij banen (2-3, 5-6) 

 Winddoeken bij banen (1 tm 4, 5 tm 8, 9 tm 11, 12 tm 14) 

 Klokken bij gangpaden 

 Windschermen terras 

 Reclamebord bij ingang 

 Sponsorbord  

 Wedstrijdtenue teams (mix 1 en 2, H1 en jeugd1) 

 Logo op website 

 Logo op afhangbord 

 Telborden 

 Affiche’s (toernooien) 

 Tennisballen 

 Parasols 

  

ETV de Helster gaat ruimhartig om met sponsoren van wedstrijdtenues. 

De KNLTB stelt eisen aan de mogelijkheden tot opdruk van sponsoruitingen op het tenue. 

Promotiemogelijkheden  
 

 Promotie van bedrijf op website (“24/7”) 

 Naamsponsoring toernooien 

 Promotie van producten tijdens bijvoorbeeld open 

toernooi 

 Sponsoren activiteit tijdens 

clubkampioenschappen, competitie of open 

toernooi 

 Toernooikrant (indien van toepassing) 

 Advertorial toernooikrant of digitaal clubblad “de 

Balans” 

De sponsorcommissie hanteert de hierna 
genoemde sponsorpakketten als de basis.  

In overleg kunnen aanvullende of andere 
sponsoruitingen worden bepaald. Hierbij 
zijn zowel de wensen van de sponsor als 
de mogelijkheden van de vereniging van 
belang. 

De kosten voor het maken van de 
sponsoruitingen, zoals windschermen, 
variëren en zijn voor rekening van de 
sponsor bij contracten met een looptijd 
van 3 jaar of korter.  

Bij langer lopende overeenkomsten wordt 
maatwerk toegepast. 
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Overige sponsormogelijkheden 

Afhankelijk van de mogelijkheden zijn bijzondere sponsoruitingen te 
realiseren. Deze kunnen ook in een sponsorpakket zijn opgenomen.  

Hieronder vallen bijvoorbeeld sponsoring van teamkleding, bekostigen van 
clinics, meubilair en de sponsorborden bij het terras.  

Sponsoring kan ook bestaan uit het verrichten van diensten voor de 
vereniging, zoals onderhoud park.  

De sponsorcommissie kan, indien hier ruimte voor is, aan bestaande club- en 
basissponsors een specifiek aanbod doen.  

Stilzwijgende verlenging 

De sponsorcontracten A,B,C en D worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd indien deze niet tijdig 
worden opgezegd door één van beide partijen.  

 * keuzen voor sponsorbord op baan, winddoek, telborden en gangklokken zijn 
afhankelijk van mogelijkheden en wensen. 

  
  

Hoofd 

Sponsor 

(pakket A) 

Club 

Sponsor 

(pakket B) 

Basis 

Sponsor 

(pakket C) 

Basis 

Sponsor 

(pakket D) 

Activiteiten 

sponsor 

Advertorial digitale  

clubblad 
 ja (1/1) ja (1/2) ja (1/4) ja (1/4) 

  

  

Logo en link op website  ja ja ja ja ja 

Sponsorbord 

(nog te realiseren) 
 ja  ja     

Sponsorbord baan*  ja (baan 2-3) ja (baan 6-7)       

Winddoek*  ja (bn 1-2 en 4)  Ja (bn 3-4 en 8)  ja (bn 5 tm 11)  ja (bn 12 tm 14)   

Gratis lidmaatschap  ja (3 pers)  ja (1 pers) ja (1 pers)    

Digitaal afhangbord ja ntb ntb    

Advertentie 

Informatieblad  

nieuwe leden 

 ja  ja       

Één keer per jaar gebruik 

van 4 banen 
Ja     

Eenmaling 15 dagpassen  Ja Ja Ja  

Kosten per jaar € 3.500,- € 750,- € 500,- € 400,- varieert 

ETV de Helster biedt de volgende sponsorpakketten: 


