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SPONSOR,
EEN BEWUSTE
KEUZE

Hartelijk dank voor het lezen van deze
brochure en uw interesse in ATC ‘t Veldje.
Wij zullen binnenkort contact met u
opnemen, met een verzoek tot het sponsoren
c.q. ondersteunen van onze vereniging.
Wanneer u na het lezen van deze brochure
nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, dan kunt u uiteraard contact
met ons opnemen. Dit kan bijvoorbeeld via
het e-mailadres sponsor@atctveldje.nl.

Contact: Sponsorcommissie
E: sponsor@atctveldje.nl
W: www.atctveldje.nl
ATC ‘t Veldje
‘t Molenweer 6
2865 XH Ammerstol
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Handtekening

Of mail bovenstaande gegevens naar sponsor@atctveldje.nl

E-mailadres

Telefoon

Plaats

Postcode

Adres

Naam

Bedrijfsnaam (optioneel)

Hierbij schrijft ondergetekende zich in voor sponsoring.

WIJ
DANKEN
U

TennisClub (ATC) ‘t Veldje
De Ammerstolse TennisClub (ATC) ‘t Veldje is
opgericht op 23 februari 1981. ATC ’t Veldje is een
gezellige en actieve vereniging met een gevarieerd
aanbod aan recreatieve en wedstrijd activiteiten.
Hierdoor bieden wij onze jeugd- en seniorenleden de
mogelijkheid om met veel plezier de tennissport op
zijn of haar niveau uit te oefenen.
Momenteel is ATC ‘t Veldje de grootste sportvereniging van Ammerstol. Onze vereniging beschikt
over drie gravel-plus banen met LED verlichting.
Onze vereniging beschikt daarnaast over een
clubhuis met bar die gedurende het seizoen op de
doordeweekse avonduren en in het weekend open is.
De volgende reguliere en incidentele
(tennis)activiteiten worden door ATC ’t Veldje
georganiseerd:
•
•
•
•
•
•

Districtscompetitie
Landelijke competitie
Open toernooi
Invitatie toernooi
Clubkampioenschappen jeugd en senioren
Diverse jeugd en senioren activiteiten

Sponsorpakket bestaat uit:
• Gezamenlijke naamsvermelding op groot
winddoek langs de tennisbaan (gereserveerde
ruimte ca. 1m²)
• Naam- en logovermelding op de website van
ATC ’t Veldje met een eventuele link naar uw
eigen internetsite
• Toevoeging naar social media sites (Facebook
en LinkedIn)
• Jaarlijks terugkerende netwerk
bijeenkomst/sponsoravond in ons eigen
clubhuis
Kosten voor het sponsorpakket bedragen
€ 95,-- per jaar. Contractduur is 3 jaar.
Het tennis winddoek inclusief drukkosten
wordt bekostigd door ATC ’t Veldje.
Overige sponsormogelijkheden zijn uiteraard
bespreekbaar. U kunt hiervoor contact opnemen
met de sponsorcommissie via e-mailadres
sponsor@atctveldje.nl.

Kortom het hele tennisseizoen zal uw bedrijf in
zowel de regio als daarbuiten, positief in de aandacht
staan!
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