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Intro 

Tennisclub Linkeroever -TCLO- is in 1972 opgericht door enkele vrienden uit Antwerpen Linkeroever. 

Intussen is onze vereniging uitgegroeid tot een club met meer dan 350 leden die kunnen spelen op 8 

gravel buitenterreinen tijdens het zomerseizoen van april tot september. 

Er wordt zowel op recreatief als competitief niveau tennis gespeeld. Maar vooral het plezier op en 

naast het veld is voor ons belangrijk. 

Ons clubhuis en terreinen bevinden zich niet ver van de jachthaven van Antwerpen Linkeroever. Je 

kan niet dichter bij de kathedraal tennissen dan bij TCLO! 

 

Uiteraard willen wij deze vereniging verder laten groeien en bloeien. En daarbij kunnen wij alle hulp 

gebruiken. We zijn constant op zoek naar sponsors die ons helpen om onze club een stabiele 

toekomst te kunnen garanderen. 

Op de volgende pagina’s zetten wij de sponsor- of partnershipmogelijkheden graag even op een 

rijtje. Indien gewenst, zijn wij vanzelfsprekend steeds bereid een formule op maat te bespreken. 

 

Het Bestuur. 
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Sponsorpakket “OPEN CRITERIUM TORNOOI” 
 

Dit sponsorpakket loopt tijdens de ruime week van ons open criterium tornooi. 

Elk jaar organiseert TCLO rond de 3de week van juli een groot en officieel criteriumtornooi. 

Tennisliefhebbers over heel Vlaanderen kunnen zich inschrijven om te strijden voor de hoofdprijs. 

Met onze uitnodiging bereiken we ongeveer 900 personen. Gemiddeld zijn er 270 gegadigden die 

zich inschrijven. 

 

Voor dit tornooi zijn we steeds op zoek naar sponsors. Zowel financiële sponsors als materiële 

sponsors (iets voor onze prijzenpot) zijn zeer welkom. Er zijn geen directe richtlijnen qua maximum 

of minimum bedragen. 

 

Wat biedt onze club jou aan? 

• Naam en logo worden op facebook vermeld 

• Naam en logo worden op grootscherm weergegeven in een diavoorstelling 

• Naam en logo op website evenement tornooi 

• Er wordt een factuur opgemaakt voor het gesponsorde bedrag 

• Je wordt op ons sponsorbuffet uitgenodigd laatste zondagvoormiddag van het tornooi 

(gegarandeerde zitjes voor finales) 
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Ten slotte 
 

Contact 

Bij interesse in dit mooie sponsorpakket graag contact opnemen met iemand van het bestuur of per 

mail naar info@tclo.be  

 

Andere sponsorvormen 

Je kan ook als TCLO partner sponsoring aangaan voor 1 of meerdere jaren. Meer info vind je terug op 

onze website www.tclo.be/wordt-sponsor  

 

Bedankt voor de steun en het vertrouwen 
in onze mooie club! 

https://www.tclo.be/bestuur
mailto:info@tclo.be
http://www.tclo.be/wordt-sponsor

