Beste sportlief hebber,
Voor u ligt de sponsor br ochure van een van de gezel ligste
sportverenigingen van de gemeente Katwijk;
tennisvereniging LT C Zee en Duin.
LT C Zee en Duin is een actieve en bruisende vereniging
met 9 gravel banen, prachtig gelegen in het Katwijkse
duingebied aan de Sportlaan in Katwijk aan Zee.
Er worden ieder seizoen diverse activiteiten georganiseerd
v oor zowel de wedstrijd tennisser als de recreatieve
tennisser. Daarnaast wordt er door heel wat teams in het
v oorjaar EN in het najaar KNLT B-competitie gespeeld,
zelfs op het al ler hoogste niveau.
Al meer dan 40 jaar organiseren wij het inmiddels
landelijk bekende t oernooi “Het O pen” in de
maand juli, met 9 dagen lang t optennis op onze banen.
Dit t oernooi trekt heel veel spelers en t oeschouwers naar
ons tennispar k.

www.zee-en-duin.nl

Ons gezel lige clubhuis heeft een pr ofessionele bar
waar iedereen ontspannen kan genieten van een heerlijk
drankje of hapje.
Verschil lende ondernemers zijn inmiddels bordsponsor
van onze vereniging, maar er zijn veel meer mogelijkheden
om de naam van uw bedrijf aan onze vereniging te
ver binden. In deze br ochure kunt u uitgebreide
informatie vinden over de diverse sponsormogelijkheden.
U bent van harte wel kom om een keer langs te komen op
ons tennispar k. De vrijwil ligers van onze
sponsorcommissie zul len u graag verder informeren en
vragen beantwoorden.
Kunnen wij u binnenkort als sponsor van LT C Zee en
Duin ver wel komen?
Ans van Rijn, v oorzitter LT C Zee en Duin

Sportiviteit en gezelligheid gaan bij
onze vereniging hand in hand.
Mede door de unieke locatie, in de
duinen, achter de boulevard en op
een steenworp afstand van het strand
van Katwijk, kan ons park als één van
de mooiste van Nederland

worden bestempeld. LTC Zee en Duin
heeft een groot hoofdterras dat een
uitstekend overzicht geeft op alle
banen. Maar ook kunnen de wedstrijden uitstekend gevolgd worden
bij de verschillende andere terrassen
op het park.

Te n n i s p a r k
LT C Z e e e n D u i n
Sportlaan 1
Katwijk
T 071 401 60 14
sponsoring@zee-en-duin.nl

Bordsponsor

Als Bordsponsor wordt u het volgende
gegarandeerd:
Reclamebord gemaakt van een trespa
plaat ter grote van 2,5 x 0,6 meter.
De aanmaakkosten van uw sponsorbord
zijn voor LTC Zee en Duin.
U krijgt hierbij ook extra naamsvermelding op de sponsorpagina van de website
van LTC Zee en Duin.
Prijs per jaar: € 280,--

Businesspakket
Naast het reclamebord kunnen wij uw
lidmaatschap(pen) in een Businesspakket
plaatsen. U ontvangt dan een zakelijke
totaalfactuur.

C lub van 100
Dit is een initiatief dat in het leven is
geroepen om onze vereniging te
steunen bij investeringen op en rondom
de tennisbanen. In ruil voor uw bijdrage
krijgt uw naam een mooi plekje op het
bord, dat het hele jaar een prominente
plaats in de kantine inneemt, en op de
website.

Bestedingsdoelen zullen we bespreken
en vaststellen tijdens de ‘Club van 100
bijeenkomst’. Verder worden de leden via
de e-mail op de hoogte gehouden van de
stand van zaken binnen de ‘Club van 100’.
Aanmelding als Vriend van Zee en Duin
kan ook via bartender en pachter
Robin Dijkland.
Prijs per jaar: € 100,--

Het Open
Al sinds jaar en dag organiseerd LTC Zee
en Duin één van de grootste Open
toernooien van Nederland. Van oudsher
is Het Open een groot en succesvol
toernooi dat zich lokaal, regionaal en
landelijk altijd mag verheugen op zeer
ruime belangstelling. Het aantal
aanmeldingen van deelnemers overstijgt
nog steeds jaarlijks het aantal beschikbare plekken.
Dat het bedrijfsleven de laatste jaren
weer wat meer op tennis inspeelt, is voor
onze sport een goede zaak. Sponsors
hebben geconstateerd dat tennis een uitstekend medium is voor PR en reclame
activiteiten.
Wij hopen dat ook uw bedrijf zich zal
willen presenteren op dit unieke
evenement.

De sponsorbedragen voor Het Open
worden onder andere besteed aan de
aankleding van het park, promotie van
het toernooi, speciale activiteiten tijdens
het toernooi en prijzengeld voor de
deelnemers in de hoogste categorieën.
Dit prijzengeld is bovendien van belang
om dagelijks een ruim aantal wedstrijden
van de regionale toppers en nationale
subtoppers te kunnen presenteren.

op Maat
Sponsoring in natura of sponsoring op
maat behoort ook tot de mogelijkheden
bij LTC Zee en Duin. De club is altijd
bezig met het verbeteren en vernieuwen
van de tennisvereniging.
Hierbij worden dingen aangeschaft en
verbeterd zoals: trainersmaterialen,
tennisballen, onderhoud aan het park en
de toernooien.

Wanneer een sponsor bereid is om
materialen of andere zaken, die anders
aangeschaft zouden moeten worden,
te sponsoren, dan is dat van harte
welkom.
Bovenstaand zijn niet alle sponsormogelijkheden opgesomd. Misschien
wilt u de vereniging sponsoren op een
andere, niet genoemde wijze. Wij zijn
altijd bereid om in specifieke situaties
mee te denken aan een sponsorpakket
op maat.
Wij denken graag met u mee,

Met vriendelijke groet,
Lisette van der Bent : 06-51512510
Coby Messemaker : 06-51719871
sponsoring@zee-en-duin.nl

Sponsor brochure

