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Tennispark TCO 
 
Over onze vereniging 
 
Tennisvereniging TCO bestaat sinds 1971. Ons tennispark is gelegen aan de Kerkweg te Ouderkerk 
aan den IJssel. 
Ons park heeft 4 domo-avantage banen. Vanuit het centraal gelegen clubhuis heeft men een 
optimaal uitzicht op baan 1 en 2. Op ons ruime terras, gelegen op het zuiden, is het al snel goed 
toeven in het voorjaarszonnetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tennisvereniging TCO heeft circa 300 leden en staat bekend om haar ongedwongen en plezierige 
sfeer, waar op sportieve wijze tennis wordt bedreven. Door de gezelligheid, het enthousiasme en de 
inzet van een grote groep vrijwilligers is tennisvereniging TCO in staat om topsport en recreatie met 
elkaar te verbinden. 
 
Bij onze vereniging is zowel recreatietennis als wedstrijdtennis van groot belang. Het gehele jaar door 
zijn we als vereniging actief om beide soorten van tennis te ondersteunen. Het wedstrijd- en 
deelname niveau van zowel onze eigen- als open toernooien is hoog. Als vereniging organiseren we 
meer dan 10 verschillende toernooien per jaar voor verschillende doelgroepen, waaronder open 
toernooien, clubkampioenschappen, diverse jeugdtoernooien en andere gezelligheidstoernooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belangstelling voor competitiespelen is groot. Onze vereniging speelt zowel de dinsdag-, vrijdag- 
zaterdag- als zondagcompetitie. In de competitieperiode bezoeken meer dan 100 verschillende 
teams van andere verenigingen ons park. Zelf zijn wij in de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond) Bondcompetitie met meer dan 20 teams vertegenwoordigd. 
 
Sponsors zijn belangrijk voor onze vereniging. Door hen zijn wij in staat om activiteiten en toernooien 
grootser op te zetten en aan te pakken, wat weer zorgt voor meer wedstrijden met meer spelers en 
bezoekers. Daarnaast kunnen wij met het extra sponsorbudget, extra aandacht geven aan de jeugd, 
evenementen en parkontwikkeling wat tot nog meer bezoekers leid en onze sponsoren een betere, 
grotere publiciteit geeft! 
  



Welke mogelijkheden wij te bieden hebben voor onze sponsors, hebben wij overzichtelijk 
samengevat onder het hoofdstuk sponsormogelijkheden. 
 
Mocht u nog aanvullende vragen hebben en/of geïnteresseerd zijn in een van de vele 
sponsormogelijkheden van TCO, dan nodigen wij u van harte uit op ons park of u kunt rechtstreeks 
contact opnemen met een van de onderstaande leden van de sponsorcommissie. 
 
 
  
De sponsorcommissie: 
Paul Verheijen voorzitter – bestuurslid 06 - 47 43 23 77 
Eric Fickel 06 - 21 86 37 51  
Andrew Ruijmgaart 06 - 53 38 97 32  
Mark Woutersen 06 - 22 80 42 15 
 
mailadres: sponsoring@tco-tennis.nl 
website: www.tco-tennis.nl 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

mailto:sponsoring@tco-tennis.nl
http://www.tco-tennis.nl/


Waar ligt ons park? 
 
Ons park is gelegen aan de Kerkweg 87b te Ouderkerk aan den IJssel, een prachtig dorp in de 
Krimpenerwaard. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sponsormogelijkheden 
 
Als tennisvereniging Ouderkerk hebben wij een zeer uitgebreid en overzichtelijk aanbod van 
sponsormogelijkheden. Deze kunnen we verdelen over de navolgende 5 groepen: 

• advertentie in ons clubblad “TCO Service” met of zonder vermelding website incl. doorlink 
• buitenreclame  
• toernooi- en evenementsponsoring 
• teamsponsoring 
• relatiedagen 

 
Advertentie in ons clubblad “TCO Service” 
 
Ons clubblad “TCO Service” verschijnt minimaal 2x per jaar. Dit handzame full colour A4 clubblad 
voorziet alle leden van de nodige informatie over de vereniging, maar ook veel leuke 
wetenswaardigheden en verslagen over de gespeelde wedstrijden. Daarnaast verschijnt 8 tot 10 keer 
per jaar onze digitale nieuwsbrief “Ins en Out”. Natuurlijk hebben wij advertentieruimte en diverse 
mogelijkheden opgenomen om u als mogelijke sponsor de gelegenheid te geven zich te profileren 
middels een advertentie. 
 
 frequentie per jaar formaat bedrag 
hele pagina incl. website vermelding + doorlink verschijnt min. 2 x p/j  (1/1) A4 € 200,00 
halve pagina incl. website vermelding + doorlink verschijnt min. 2 x p/j  (1/2) A4 € 100,00 
1/3 pagina verschijnt min. 2 x p/j  (1/3) A4 € 75,00 
1/4 pagina verschijnt min. 2 x p/j  (1/4) A4 € 65,00 
 
Kosten website vermelding + doorlink in combinatie met ⅓ en ¼ pagina € 50,00 
 
Natuurlijk adviseren wij u graag met de opmaak van uw advertentie in ons clubblad. 
 

´Buitenreclame´sponsoring 
 
Ons park is zeer geliefd in de regio en heeft 4 domo-avantage banen. De banen 1 en 2 zijn zowel 
vanuit het clubhuis, als vanaf het buitenterras en de tribune goed te zien voor toeschouwers. Baan 3 
en 4 liggen links van het clubhuis en hebben ieder een 2-laags tribune. Het is op ons park niet alleen 
goed toeven voor spelers en bezoekers, maar ook sponsors worden op de juiste wijze belicht. 
Wij hebben de mogelijkheid om borden te plaatsen en winddoeken op te hangen t.b.v. sponsors. De 
locatie van borden en doeken zijn vooraf door ons ingedeeld op optimale zichtbaarheid. Doordat wij 
als sponsorcommissie de gehele aanmaak van de borden en doeken voor u regelen, kunt u er van 
verzekerd zijn dat alle borden en doeken op ons park een eenduidige uitstraling krijgen in vorm, 
formaat, manier van bedrukking, kwaliteit niveau en duurzaamheid. Deze uniformiteit komt de 
uitstraling ten goede van u als sponsor en van ons eigen park. Hierdoor blijft u bord of doek een 
genot om te zien. 
 
 formaat lxh (cm) bedrag p/jr. eenmalige maakkosten 
Bord (fullcolour) 300x70 € 175,00 € 275,00 ex. 21% btw 
Winddoek 1200x200 € 175,00 € 400,00 ex. 21% btw 

(prijs gebaseerd op 8 strekkende mtr. bedrukking) 

 
 
  



Sponsorpakket compleet à € 400, 00 /jaar 

• Plaatsing sponsorlink d.m.v. logo bedrijf op de website van TCO 
• Plaatsing ½ pagina advertentie minimaal 2x per jaar in ons informatieblad de Service 
• Reclame bord 2,5 x 0,6m of winddoek 12x2m (zie buitenreclame sponsoring) met de naam 

van uw bedrijf (kosten bord/doek voor de sponsor)  
• Lidmaatschap voor 1 persoon 
• Minimale contractduur 3 jaar 

 
Bij deze vorm van sponsoring blijft altijd ruimte voor een andere invulling in overleg met de sponsor 
en de vereniging. 
 
 
Teamsponsoring 
 
Het is ook mogelijk om een bepaald team te sponsoren. U kunt dan o.a. denken aan bijv. 
kledingsponsoring. Het voordeel hiervan is dat u naam ook buiten de club gedragen wordt. 
 
 
Relatiedagen 
 
Onze club leent zich ook uitstekend voor een ontspannen relatiedag met uw medewerkers en/of uw 
relaties. Tot de mogelijkheden behoren o.a. clinics en bedrijfstoernooien. Vanzelfsprekend willen wij 
u hierin adviseren. Vraag naar de mogelijkheden sponsoring@tco-tennis.nl of neem telefonisch 
contact op met de sponsorcommissie.  
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