Evenementen
★ Interclub

jeugd & volwassenen

 bijna 100 teams
 april t/m juni (voorjaarscompetitie)
★ Open

tornooi

 Ca 1000 deelnemers
 duurt 2 weken, einde juni - begin juli
★ Maaslandtornooi
 einde juli - begin augustus
 + 200 deelnemers, veel bezoekers
★ Internationaal





tornooi Juniors G4

ITF Juniors G4 Maaseik
10 dagen, midden augustus
48 jongens en meisjes hoofdtabel
64 jongens en meisjes kwalificatietabel

★ Clubkampioenschappen
 2 weken, einde augustus - begin september
 ca 250 deelnemers
★ Interclub

volwassenen

 Eindrondes in september
 Aantal teams: afh van de resulaten voorjaar
★ Kersttornooi
 poulewedstrijden: 26 t/m 31 dec
 ½ finales en finales: 1e zaterdag van het jaar
 + 200 deelnemers
★ Tal









van andere activiteiten:

start 2 tennis
Kidstour
Wintercompetitie
stages (jeugd en volwassenen)
tapastennis (elke zondag)
Openings dobbel mobbel
FFFFF (elke 3e vrijdag van de maand)
Dag van de jeugd, …

Sponsorstichting TC Maaseik
Bezoekadres :
Sportlaan 33 + 40 - 3680 MAASEIK
Clubnr : 5027
Tel : +32 475 33 06 20 (Die Raedschelders)
E-mail : die.raedschelders@gmail.com
Website : www.tennismaaseik.be
Doel: ondersteuning jeugdwerking en
prijsgelden tornooien

Sponsoring

SPONSOR-OPTIES

TC Maaseik : Historie & Cijfers
1.
Opgericht in 1973
★
Ledenaantal: gegroeid tot meer dan 930 leden
met een mooie mix van jeugd, volwassenen en senioren
★
Tennis park:
Outdoor: 12 Verlichte tennis-banen (gravel) en 3 minivelden
Indoor : 4 banen - TAPIJT MET RUBBERKORREL
Indoor : 4 banen - HARDCORE
★
Opengesteld: 363 dagen.
★
Vrijwilligers: >100 vrijwilligers
verdeeld over meerdere werk-groepen.
★
Grootste Tennisvereniging van Limburg
★

Grootste sportvereniging van de Stad Maaseik met
een zeer gevarieerd deelnemersveld.
Leden en supporters van alle leeftijden !

2.
3.

4.

Reclamebord in de hal, inclusief 1 lidmaatschap
Formaat : 250 x 60
Reclamedoek buitenterrein, inclusief 1 lidmaatschap
Formaat : 500 x 120

BEDRAG
€ 500/jaar
€ 500/apr-nov

Sponsor van de maand: De sponsor is een door hem bepaalde maand prominent
aanwezig in elke vorm die gevoerd wordt. (website, facebook, clubblad, pers en
TV Limburg)
FB en website : vermelding op homepagina met doorklik-link naar het bedrijf.

€ 500

Reclame op het welkomstbord en lidmaatschap op factuur

€ 500

SPONSOR-PAKKETTEN

BEDRAG

GOUDEN

Opties 1 + 2 + 4 (-10% op totaal)

Vanaf

€ 990

ZILVEREN

Opties 1 + 4 of 2 + 4 (-5% op totaal)

Vanaf

€ 570

OP MAAT

Elke vorm van sponsoring is bespreekbaar

Te bespreken

Alle prijzen zijn exclusief kosten materialen en opmaak van de reclame (beh. Nr. 4) en exclusief BTW
Elke vorm van sponsoring is bespreekbaar.
Met vragen of suggesties kunnen jullie steeds terecht bij Die Raedschelders.

