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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 

goed verzorgde 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 “WALL OF FAME” 
 

Dit sponsorpakket gaat over een periode van één jaar (zomerseizoen). 

Bij deze formule wordt jouw logo of naam op onze "Wall of Fame" muur, een muur speciaal voor 

onze sponsors, gehangen. 

Jouw bedrijfsnaam wordt gedrukt op een A4 formaat (29,7cm x 21cm) en in een kader geplaatst. 

Bovendien zal jouw logo op groot scherm (evenementen monitor) regelmatig worden getoond achter 

de bar. 

 

Kostprijs voor 1 seizoen is slechts 250 EUR.  

Wat biedt onze club jou aan? 

• Jouw naam of logo verschijnt een heel seizoen aan onze "Wall of Fame" muur 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op onze sponsor web pagina 

https://www.tclo.be/sponsors  

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je wordt vermeld in de eerste nieuwsbrief vlak voor de start van het nieuwe seizoen 

• Je krijgt er 1 lidmaatschap (A-lid) voor het seizoen er gratis bij! 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

Sponsorpakket “WEBSITE” 
 

Dit sponsorpakket gaat over een periode van één jaar (zomerseizoen). 

Mogelijkheid om naam en logo te plaatsen op onze hoofdpagina van onze veel bezochte website 

www.tclo.be 

Op onze site vind je onze evenementenkalender, foto’s van activiteiten, de wegbeschrijving, 

informatie over de tennislessen, reservaties en meer. 

De kostprijs voor 1 seizoen is slechts 250 EUR. 

Wat biedt de club u aan? 

• Je krijgt een plaats op de startpagina van onze website 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je wordt vermeld in de eerste nieuwsbrief vlak voor de start van het nieuwe seizoen 

• Je krijgt er 1 lidmaatschap (A-lid) voor het seizoen er gratis bij! 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

 

  

https://www.tclo.be/sponsors
http://www.tclo.be/
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Sponsorpakket “BANNER” 
 

Dit sponsorpakket gaat over een periode van 3 jaar (3 zomerseizoenen). 

Naast onze terreinen hangen groene banners met daarop jouw naam, logo en alle info die je nodig 

acht. Jouw banner zal hangen op één van onze 6 meest gebruikte terreinen. De banner heeft een 

lengte tussen 6 en 8 meter en een hoogte van ongeveer 2 meter. 

De kostprijs voor dit mooie pakket bedraagt 650 EUR + 400 EUR aankoop banner. Mogelijkheid tot 

spreiden over 3 jaar 250 EUR + 2x 200 EUR met eerste maal 400 EUR extra voor aankoop banner. 

Wat biedt onze club jou aan? 

• Jouw naam, logo en zelfgekozen informatie wordt gedrukt op een banner en wordt naast of 

achter het terrein in het gezichtsveld geplaatst 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op onze sponsor web pagina 

https://www.tclo.be/sponsors  

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je wordt vermeld in de eerste nieuwsbrief vlak voor de start van het nieuwe seizoen 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

 

 

  

https://www.tclo.be/sponsors
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Tenslotte 
 

Contact 

Bij interesse in één van onze sponsorpakketten, spreek gerust iemand aan van het bestuur of per 

mail naar info@tclo.be  

 

Bereik van publiek 

Met één van deze vele sponsor opties kan je snel veel volk bereiken. Niet enkel onze leden, en dit zijn 

er toch al redelijk wat, krijgen jouw naam te zien. Ook veel niet-tennissers bezoeken onze 

aangename club! 

Onze club doet uiteraard ook mee aan competitie. Jaarlijkse zijn er meer dan 10 interclub ploegen. 

Dit wil zeggen dat er zeker 30 andere ploegen op onze terreinen komen tennissen. Een ploeg bestaat 

al gauw uit vier tot tien spelende personen. Supporters worden uiteraard ook altijd meegenomen. 

De ‘Beker Claus’ is een externe competitie die wekelijks wordt gespeeld door ongeveer vier koppels 

van onze club tegen ploegen van een andere club. 

 

Andere sponsorvormen 

Waarschijnlijk de drukste periode van het jaar qua volk van buiten de club is tijdens ons jaarlijks 

criteriumtornooi, einde juli. Er zijn 13 reeksen (enkel en dubbel, mannen en vrouwen). 

Jaarlijks verwelkomen we hier tussen de 200 en 300 spelers. 

Voor deze gelegenheid hebben we een aparte sponsoring setup die je ook op onze website kan 

terugvinden https://www.tclo.be/word-sponsor 

 

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

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

