
Sponsorbrochure 2022



Sponsor worden? 

Neem contact op met onze sponsorcommissie.

Sponsorcommissie 

Graag stellen wij je voor aan de nieuwe sponsorcommissie van Tennis en

Padelvereniging Heerhugowaard. 

Wij streven naar een sportieve en duurzame relatie met onze
sponsoren, waarbij het creëren van een win-win situatie voor

vereniging en sponsor essentieel is. 

T E N N I S  E N  P A D E L V E R E N I G I N G  H E E R H U G O W A A R D

PATRICK BARKEY
T: 0651866190
E: sponsoring@tvhhw.nl

DAMON AALDRING
T: 0643119213
E: sponsoring@tvhhw.nl

DAVY BARKEY
T: 0618058269
E: sponsoring@tvhhw.nl

BODHI VAN HEUMEN
T: 0648936321
E: sponsoring@tvhhw.nl



Standaard sponsorpakketten; 

Nieuwe sponsormogelijkheden i.v.m. 6 padelbanen; 

Vergroten verenigingsbekendheid m.b.v. sponsoren; 

Professionele uitstraling vereniging;

Meer interactie met leden d.m.v. sponsoracties;

Meer interactie creëren tussen de sponsoren;

Periodieke sponsorbijeenkomsten;

Sponsoren denken collectief mee over verbetering van/op de

vereniging; 

Het voortbestaan van de vereniging; 

Het kunnen organiseren van (open)toernooien;

Een goed onderhouden en gezellig tennispark;

Upgraden van het tennispark; 

Faciliteiten voor de jeugdleden; 

Het jeugdopleidingsplan; 

De sponsorinkomsten dragen bij aan: 

Het nieuwe sponsorconcept van TPV Heerhugowaard



Eén van de grootste tennisparken van Nederland;

Actief op hoogste amateurniveau tennis, Eredivisie, van Nederland; 

Een juiste balans tussen prestatief en recreatief tennis/padel, waarbij

gezelligheid een 'must' is; 

Toegang tot de leden van de vereniging; 

Toegang tot de sponsoren van de vereniging; 

1300 tennisleden; 

Uitbreiding van het park met 6 padelbanen;

Toename aantal padel- en tennisleden;

Vergroting naamsbekendheid TPV Heerhugowaard; 

Groei jij als ondernemer mee met
onze vereniging?

T E N N I S  E N  P A D E L V E R E N I G I N G
H E E R H U G O W A A R D

Sponsor worden bij TPV Heerhugowaard?
Neem contact op met de sponsorcommissie
E sponsoring@tvhhw.nl
T 06-18058269

Waarom sponsor worden bij TPV Heerhugowaard? 



6 padelbanen - oplevering
april/mei 2022 

Padel is één van de snelst groeiende sporten van Europa, de kans is dus

groot dat je al eens iets over deze “nieuwe” sport gehoord hebt!

Padel laat zich het beste omschrijven als een combinatie tussen tennis

en squash, maar padellen doe je wel op een speciale padelbaan en met

een speciaal padelracket!

Tijdens een potje padel is spelplezier gegarandeerd!

Padel = meer leden en
bezoekers op ons park



Sponsorpakketten

 JeugdsponsoringClub van 100

Pakket koper Pakket brons

Pakket zilver Pakket goud

Interesse in één van de sponsorpakketten? 
Neem contact op met: 

E sponsoring@tvhhw.nl

T 06-18058269

Plaatsing van één groen winddoek 

Diverse naamsvermeldingen 

Kaarten voor jaarlijks spornsorevenement

Mogelijkheid tot organiseren van clincs

Plaatsing van één groen winddoek

Diverse naamvermeldingen

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Mogelijkheid tot organiseren van clincs

Mogelijkheid tot inbreng open toernooi

Plaatsing van één groen winddoek

Diverse naamvermeldingen

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Diverse naamvermeldingen

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Naamsvermelding op website in
jeugdsponsoring omgeving

Sponsorpakketten

Naamsvermelding in kantine

Naamsvermelding op website



Interesse in een sponsorpakket? 
Neem contact op met de sponsorcommissie

E sponsoring@tvhhw.nl

T 06-18058269

Club van 100

Naamsvermelding op club van 100 bord in de kantine 

Naamsvermelding op website in omgeving club van 100

Kosten voor reclame-uiting zijn voor rekening sponsor èn blijven eigendom van de sponsor. 

 €100,00 per jaar

Naamsvermelding op website in omgeving jeugdsponsoring 

Jeugdsponsoring

 €150,00 per jaar



Interesse in dit sponsorpakket? 
Neem contact op met de sponsorcommissie

E sponsoring@tvhhw.nl

T 06-18058269

Naamsvermelding van jouw bedrijf op:

sponsorbord gevel / hal of hoge hekwerk bij baan 16 t/m 18 vervolgens

13 t/m 15

sponsorbord bij entree vereniging 

sponsorbord bij de entree van het clubhuis 

één van de glasplaten padelbanen (0.4 m x 1.0 m) 

doorlopende TV reclame in de kantine

op de website

op de clubapp

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Vereniging rond naamsbekendheidNaamsbekendheid rond de vereniging op het tennispark

Pakket koper

Kosten voor reclame-uiting zijn voor rekening sponsor èn blijven eigendom van de sponsor. 

 €300,00 per jaar



Vereniging rond naamsbekendheidTennisbaan 7 t/m 18 of padelbanen 3 t/m 6

Het plaatsen van één groen winddoek volledige lengte hek achter

tennisbaan of bestickering op één van de glasplaten padelbanen (0.4 m x

1.0 m) - (padelbaan)sponsorbord gevel / hal of hoge hekwerk bij baan 16

t/m 18 vervolgens 13 t/m 15

Naamsvermelding van jouw bedrijf op:

scorebord tennisbaan of padelbaan d.m.v. sticker met QR-Code naar

website

sponsorbord bij entree vereniging 

sponsorbord bij de entree van het clubhuis 

doorlopende TV reclame in de kantine

op de website

op de clubapp

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Interesse in dit sponsorpakket? 
Neem contact op met de sponsorcommissie

E sponsoring@tvhhw.nl

T 06-18058269

Pakket brons

Kosten voor reclame-uiting zijn voor rekening sponsor èn blijven eigendom van de sponsor. 

 €500,00 per jaar



Interesse in dit sponsorpakket? 
Neem contact op met de sponsorcommissie

E sponsoring@tvhhw.nl

T 06-18058269

Vereniging rond naamsbekendheid
Tennisbaan 3,4,5 en 6 of padelbanen 3,4,5 en 6

Het plaatsen van één winddoek volledige lengte hek achter tennisbaan of

bestickering op twee van de glasplaten padelbanen (0.4 m x 1.0 m) 

Naamsvermelding van jouw bedrijf op:

reclamebord op lage hekken (banen 2, 3 of 6, of hoge hekwerk baan 16

t/m 18 vervolgens 13 t/m 15) 

bij reserveren van de baan via de app (tennis- of padelboeker.nl) ]

scorebord tennisbaan of padelbaan d.m.v. sticker met QR-Code naar

website

sponsorbord bij entree vereniging 

sponsorbord bij de entree van het clubhuis 

doorlopende TV reclame in de kantine

op de website

op de clubapp

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Mogelijkheid tot organisatie van een tennis- of padelclinic van 2 uur voor

maximaal 8 personen op 2 banen (1x per jaar)

Pakket zilver

Kosten voor reclame-uiting zijn voor rekening sponsor èn blijven eigendom van de sponsor. 

 €1.250,00 per jaar



Vereniging rond naamsbekendheid
Tennisbaan 1 en 2 of padelbanen 1 en 2

Het plaatsen van één winddoek volledige lengte hek achter tennisbaan

inclusief de tussenschermen tussen baan 1 en 2 of bestickering op acht

hoeken van de padelbaan (0.4 m x 1.0 m)

Naamsvermelding van jouw bedrijf op:

reclamebord op lage hekken (banen 2, 3 of 6, of hoge hekwerk baan 16

t/m 18 vervolgens 13 t/m 15)

reserveren van de baan via de app (tennis- of padelboeker.nl) ]

scorebord tennisbaan of padelbaan d.m.v. sticker met QR-Code naar

website

sponsorbord bij entree vereniging 

sponsorbord bij de entree van het clubhuis 

doorlopende TV reclame in de kantine

op de website

op de clubapp 

Kaarten voor jaarlijks sponsorevenement

Mogelijkheid tot organisatie van een tennis- of padelclinic van 2 uur voor

maximaal 8 personen op 2 banen (1x per jaar)

Mogelijkheid tot inbreng open toernooi, toernooi wordt naar de sponsor

benoemd en gepubliceerd 

Interesse in dit sponsorpakket? 
Neem contact op met de sponsorcommissie
E sponsoring@tvhhw.nl
T 06-18058269

Pakket goud

Kosten voor reclame-uiting zijn voor rekening sponsor èn blijven eigendom van de sponsor. 

 €2.000,00 per jaar



Tennis en padelvereniging Heerhugowaard 

Tennispark Oostertocht

Van Veenweg 100

1701 HH Heerhugowaard

W www.tvheerhugowaard.nl

E    sponsoring@tvhhw.nl

Wij streven naar een sportieve en duurzame relatie met onze
sponsoren, waarbij het creëren van een win-win situatie voor

vereniging en sponsor essentieel is. 

 


