
SPONSORPLAN



Geschiedenis
TOZ is in 1928 opgericht als bedrijfsvereniging voor Organon en Zwanenberg, 
destijds genaamd ‘Tennisclub Organon Zwanenberg’. Sinds de oprichting is de 
vereniging gegroeid van zo’n 30 leden en 1 tegelbaan aan de Kromstraat, naar ruim 
600 leden en 12 ‘all-weather’ tennisbanen en 2 padelbanen in Oss-zuid. In de loop 
der jaren is de vereniging losgekoppeld van de bedrijven en een open vereniging 
geworden. De naam veranderde daarmee in Tennisvereniging TOZ, waarmee de 
afkorting werd behouden.

Doelstelling TOZ
Bij TOZ wordt niet alleen de wedstrijdsport gestimuleerd, maar is ook veel ruimte voor 
recreatief tennis voor alle leden. Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd. Zo is er husselen voor senioren en junioren, de clubkampioenschappen voor 
senioren en junioren, een damesdag en een herendag, de dubbelcompetitie, en sinds de 
winterharde banen er zijn, is er ook een wintercompetitie. Daarnaast is er veel animo voor de 
verschillende vormen van Bonds- en Districtscompetitie. Uiteraard organiseert de vereniging 
nog een aantal grote open toernooien, zoals het Van Mun Advies Open, het KC-toernooi en 
het Open Osse Jeugdtoernooi. 

Sponsoring bij TOZ
Ook TOZ kan niet zonder sponsors! Door inkomsten uit sponsoring kunnen we de 
contributie voor onze leden op een acceptabel niveau houden en daarmee de sport voor 
iedereen toegankelijk houden! Iets wat volledig aansluit bij de doelstelling van onze 
vereniging.

We zijn bij TOZ een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van sponsoring (vanaf najaar 
2011). De eerste prioriteit qua sponsoring gaat uit naar uitingen in het tennispark. In dit plan 
is uiteengezet welke mogelijkheden hiervoor zijn.  Ook maatwerk oplossingen zijn mogelijk!

Een sponsorovereenkomst is echter geen eenrichtingsverkeer. We vragen niet alleen wat 
u ons te bieden heeft, maar zetten daar ook heel wat tegenover. Naast de gebruikelijke 
mogelijkheden voor exposure, organiseren we een aantal bijeenkomsten voor onze sponsors. 
Dit zijn bijeenkomsten, waarbij u kennis kunt maken met de vereniging en van dichtbij kunt 
zien wat er binnen TOZ gebeurt. Maar ook bijeenkomsten waar u in contact komt èn blijft 
met onze andere sponsoren! De sponsorclub TOZ biedt u dus een uitstekende netwerk 
faciliteit. Kortom, we willen samen met u een relatie opbouwen, waarvan we beiden profijt 
hebben!

Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie TOZ



Sponsorplan

Diamant : 2000 euro per jaar per baan
Baan 1 en 2 worden (per baan) in zijn geheel aangeboden in de meest uitgebreide 
pakketten. Dat houdt in 
• naam/logo vermelding op twee grote winddoeken op de kopse kanten van de baan
• naam/logo vermelding op vier borden langs de baan
• baan wordt vernoemd naar de sponsor op de nieuwe bewegwijzering
• 4 sponsorpassen TOZ plus 1 druppel te gebruiken tot 18.00 uur
• sponsorclublidmaatschap*

Platina : 1250 euro per jaar
• naam/logo vermelding op twee grote winddoeken
• baan wordt vernoemd naar de sponsor op de nieuwe bewegwijzering
• 2 sponsorpassen TOZ plus 1 druppel te gebruiken tot 18.00 uur
• sponsorclublidmaatschap*

Goud : 1000 euro per jaar
• naam/logo vermelding op 4 borden langs de baan
• sponsorclublidmaatschap*

Zilver : 500 euro per jaar 
• naam/logo vermelding op 1 winddoek langs de baan of op de zuil of aan klokmast
• banner op de site met link naar eigen site, bij toernooien logovermelding in doorlopend 
 tv-journaal in kantine
• gratis consumpties bij sponsorbijeenkomsten
• sponsorclublidmaatschap*

Brons : 350 euro per jaar 
• naam/logo vermelding op 1 bord langs de baan
• sponsorclublidmaatschap*

Padelbanen : 350 euro per hoek (twee zijden) per jaar
• naam en/of logo vermelding in wit op een transparante ondergrond met een maximale
 hoogte van 25 cm onder op de glazen wanden van de padelbanen. 
• sponsorclublidmaatschap*

Hele padelbaan : 1000 euro per jaar
• naam en/of logo vermelding in wit op een transparante ondergrond met een maximale
 hoogte van 25 cm onder op de glazen wanden van de padelbanen. 
• sponsorclublidmaatschap*

Scorebord : 100 euro per baan per jaar
• tweezijdige naam/logo vermelding op scorebord langs de baan
• sponsorclublidmaatschap*

Viltjessponsor : 600 euro per jaar
• tweezijdige naam/logo vermelding op bierviltjes in kantine en op terras
• sponsorclublidmaatschap*

Wedstrijdbalsponsor : 300 euro per jaar
• naam/logo vermelding op wedstrijdballen competitieteams en toernooien TOZ
• sponsorclublidmaatschap*



Losse verkoop bord: 250 euro per jaar

Toernooisponsoring : 1000 euro per toernooi
Er wordt, in overleg met sponsor, 1 toernooi aangewezen in een vaste periode, waarbij 
sponsor optreedt als toernooisponsor. De volgende rechten behoren hierbij:
• naam toernooi wordt vernoemd naar sponsor;
• diverse reclameuitingen aan te brengen of uit te delen op het sportpark en/of in het 
    clubhuis; zonder bestaande reclame uitingen te verwijderen of hinderen;
• tijdens toernooien is het concurrenten van de sponsor niet toegestaan een stand of andere
    extra promotie activiteit te ontplooien, naast de al aanwezige reclame uitingen op 
 het park/in het clubhuis.
• sponsorclublidmaatschap*

Jeugdtoernooisponsoring : 650 euro per toernooi
Er wordt, in overleg met sponsor, 1 jeugdtoernooi aangewezen in een vaste periode, waarbij 
sponsor optreedt als jeugdtoernooisponsor. De volgende rechten behoren hierbij:
• naam jeugdtoernooi wordt vernoemd naar sponsor;
• diverse reclameuitingen aan te brengen of uit te delen op het sportpark en/of in het 
    clubhuis; hierbij mogen bestaande reclame uitingen niet verwijderd of gehinderd 
 worden;
• tijdens jeugdtoernooien is het concurrenten van de sponsor niet toegestaan een stand of
 andere extra promotie activiteit te ontplooien, naast de al aanwezige reclame 
 uitingen op het park/in het clubhuis.
• sponsorclublidmaatschap*

* Sponsorclub
• Sponsor heeft recht op een lidmaatschap van de Sponsorclub van TOZ. 
• Sponsor heeft recht op deelname aan sponsoractiviteiten van de Sponsorclub. Deze 
 worden bepaald door de sponsorcommissie, waarbij de mening van de sponsoren 
 meegenomen wordt.
• Sponsor heeft recht op participatie met twee (2) personen aan de activiteiten van de
    Sponsorclub van TOZ. Sponsor is er mee bekend dat participatie als bedoeld in de
 vorige zin van dit artikellid afhankelijk kan zijn van een financiële bijdrage van 
 Sponsor. 
• Sponsor heeft per contractjaar recht op gratis consumpties tijdens de activiteiten van de 
    sponsorclub, indien deze georganiseerd worden op het tennispark van TOZ.
• Sponsor heeft recht op banner op de site met link naar eigen site, bij toernooien 
 logovermelding in doorlopend tv-journaal in kantine
• Sponsor heeft per contractjaar recht op één gratis advertorial in de TOZ nieuwsbrief.
• Sponsor ontvangt een naams- en logovermelding op de website van TOZ (www.toz.nl) met 
    doorklik naar de eigen site van Sponsor.

Diversen
• Indien er concurrenten van de sponsor benaderd gaan worden, dan zal de sponsor vooraf 
    op de hoogte gebracht worden. TOZ zal zoveel mogelijk trachten met de 
 wensen/eisen van de sponsor rekening te houden.
• Alle reclamedragers blijven te allen tijde eigendom van TOZ.
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
• Contracten hebben een duur van drie jaar en zijn incl. productiekosten en excl. BTW.
• Platina t/m brons geldt voor de banen 3 t/m 12



Tennisvereniging TOZ
Hoogheuvelstraat 7

5349 AM Oss
   

0412 646 033
sponsor@toz.nl


