
 

     Mogen wij onze vereniging even aan u voorstellen. 
 

 Tennisvereniging Jacoba van Beieren uit Sint-Maartensdijk is onofficieel opgericht in 1955 en 
in 1977 bij notariële akte officieel opgericht. 

 In 1995 is in overleg met de gemeente besloten om als eerste vereniging op Tholen te 
privatiseren. De overige vereniging in de gemeente Tholen zijn in 2016 gevolgd. 

 Het park heeft sinds 2003 drie zand ingestrooide kunstgrasbanen met verlichting, zodat het 
het hele jaar door mogelijk is om actief bezig te zijn. 

 In april 2017 zijn zonnepanelen geïnstalleerd die volledig in onze energiebehoefte voorzien. 
 De vereniging telt op dit moment circa 130 leden, onder wie zo’n 40 jeugdleden. 
 Wij organiseren twee maal per jaar een open toernooi. Het Smalstad Winter Open in week 3 

en het Smalstad Open in week 36 waaraan vele spelers uit de regio deelnemen. 
 Begin 2019 staat er een grote renovatie van onze kleedkamers, aanpassing van het terras en 

de entree naar de kantine gepland. 
 

 De sponsorcommissie heeft de sponsoring in beheer. Doelstelling is het bijeen brengen van 
gelden ter ondersteuning van de begroting. 

 Mede door de sponsorinkomsten uit reclameborden en winddoeken met uw reclame opdruk, 
kunnen wij de contributie voor met name de jeugd betaalbaar houden en het tennispark 
aankleden met de onmisbare winddoeken. 

 

 Op onze website kunt u uw firmanaam terugzien en een link laten maken naar uw website. 

 Website vereniging www.tvjacobavanbeieren.nl 

 Contactpersonen sponsoring Anja Punt (06-17650965) en Ben Schot (0166-663704). 

 E-mailadres sponsoring bestuur@tvjacobavanbeieren.nl 
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Tennisvereniging Jacoba van Beieren heeft de volgende opties voor sponsoring: 
 
Winddoek 18 x 2 meter (groen): 
 

 Aanschafprijs bij bedrukking tot 60% ca. € 550,00 excl. BTW 

 Aanschafprijs bij bedrukking meer dan 60% ca. € 650,00 excl. BTW 

 Jaarlijks sponsorbedrag na jaar van aanschaf € 100,00 

 Gratis klein reclamebord voor de sponsormuur in de kantine 

 Mogelijikheid voor twee bedrijven op één winddoek 
 
Reclamebord 2440 x 600 mm: 
 

 Aanschafprijs € 155,00 excl. BTW 

 Jaarlijks sponsorbedrag na jaar van aanschaf € 75,00 

 Gratis klein reclamebord voor de sponsormuur in de kantine 
 
Reclamebord 1500x600 mm: 
 

 Aanschafprijs € 105,00 excl. BTW 

 Jaarlijks sponsorbedrag na jaar van aanschaf € 50,00 

 Gratis klein reclamebord voor de sponsormuur in de kantine 
 
Reclamebord 290x120 mm (kantine): 
 

 Aanschafprijs € 17,50 excl. BTW 

 Jaarlijks sponsorbedrag € 25,00 
 
Sponsoring van winddoek of reclamebord worden aangegaan voor een periode van 5 jaar. 
 
Overige opties sponsoring: 
 

 Sponsor Smalstad (Winter) Open toernooi 

 Kledingsponsor competitieteam 
 

 
 

 


