Geachte heer/mevrouw,
Ongetwijfeld komt de naam van Tafeltenniscombinatie Middelburg (TTC Middelburg) u bekend voor.
U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van onze vereniging bijvoorbeeld via de PZC, de faam, de
bode of omroep Zeeland. Graag willen wij u via deze sponsorgids nader informeren over onze
vereniging.
TTC Middelburg is een actieve vereniging die zich ten doel stelt het beoefenen en propageren van de
tafeltennissport in de ruimste zin van het woord. Met 170 leden zijn wij de grootste
tafeltennisvereniging in Zeeland en tevens mogen we ons rekenen tot de vijf grootste verenigingen
in de regio Zuidwest (Noord-Brabant en Zeeland). Onze vereniging, in 2003 ontstaan door een fusie
van de Middelburgse clubs Middelburg-Zuid en ’t Zand, heeft in het verleden grote successen
behaald, waaronder het landskampioenschap voor herenteams. Maar ook vandaag de dag timmeren
we als vereniging nog steeds flink aan de weg. Ons eerste herenteam komt uit in de 2e divisie, de
op twee na hoogste klas van Nederland en ons eerste jeugdteam doet in de hoogste A-klas van het
jeugdtafeltennis mee in de landelijke top.
Op organisatorisch gebied organiseren we jaarlijks veel interne toernooien en ook voor de regio
organiseren een groot evenement: de Open Zeeuwse Tafeltennis Kampioenschappen (OZTTK). In
totaal nemen 18 teams van onze vereniging deel aan de competitie en daarnaast zijn velen binnen
onze vereniging actief als recreatiespeler. Ook mogen we trots zijn op onze faciliteiten, een goed
geoutilleerde speelzaal in eigen beheer en een professionele hoofdtrainer met de hoogste
trainerspapieren in Nederland: Jelle Jan Pieterse. Om onze vereniging nog beter te laten functioneren
en onze accommodatie zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, zijn wij op zoek naar bedrijven en
instellingen die onze vereniging en onze sport een warm hart toedragen en dit ook op een of andere
wijze zouden willen ondersteunen.
Daartoe hebben wij diverse mogelijkheden, die wij graag via deze sponsorgids aan u kenbaar willen
maken.
Met vriendelijke groeten,

Sponsorcommissie
TTC Middelburg
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Bronzen Sponsor
Voor € 250,- per jaar bent u bronzen sponsor van TTC Middelburg.
Als bronzen sponsor krijgt u het volgende:

VIP treatment bij sponsorevenementen. Geniet van topwedstrijden van het eerste team
onder het genot van een hapje en een drankje; Maak zelf kennis met het tafeltennis door
mee te doen aan de speciale clinics voor sponsors.

Logo op onze website. Op onze website (www.ttcmiddelburg.nl) komt uw logo te staan met
een link naar uw eigen site.

Reclamebord in de zaal. In de speelzaal komt uw reclamebord op een prominente plaats te
hangen.
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Zilveren Sponsor
Voor € 750,- per jaar bent u zilveren sponsor van TTC Middelburg.
Als zilveren sponsor krijgt u het volgende:

VIP treatment bij sponsorevenementen Geniet van topwedstrijden van het eerste team onder
het genot van een hapje en een drankje; Maak zelf kennis met het tafeltennis door mee te
doen aan de speciale clinics voor sponsors.

Logo op de mouw van het verenigingsshirt. Op de wedstrijdshirts van onze vereniging komt
uw logo op de mouw te staan.

Logo op onze website. Op onze website (www.ttcmiddelburg.nl) komt uw logo te staan met
een link naar uw eigen site.

Reclamebord in de zaal. In de speelzaal komt uw reclamebord op een prominente plaats te
hangen.
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Gouden Sponsor
Voor € 1.500,- per jaar bent u gouden sponsor van TTC Middelburg.
Als gouden sponsor krijgt u het volgende:

VIP treatment bij sponsorevenementen. Geniet van topwedstrijden van het eerste team
onder het genot van een hapje en een drankje; Maak zelf kennis met het tafeltennis door
mee te doen aan de speciale clinics voor sponsors.

Logo op verenigingsshirt. Op de wedstrijdshirts van onze vereniging komt uw logo op de rug
te staan.

Logo op afzettingen. Uw logo komt te staan op vijf speelveldafzettingen die bij elke wedstrijd
gebruikt worden.

Logo op onze website. Op onze website (www.ttcmiddelburg.nl) komt uw logo te staan met
een link naar uw eigen site.

Reclamebord in de zaal. In de speelzaal komt uw reclamebord op een prominente plaats te
hangen.
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Sponsor 1e teams
Voor € 2.500,- per jaar kunt u onze eerste teams bij zowel de jeugd als de senioren sponsoren.
Als team sponsor krijgt u het volgende:

VIP treatment bij sponsorevenementen. Geniet van topwedstrijden van het eerste team
onder het genot van een hapje en een drankje; Maak zelf kennis met het tafeltennis door
mee te doen aan de speciale clinics voor sponsors.

Eerste teams dragen uw sponsornaam. De naam van uw bedrijf wordt gekoppeld aan de
naam van het eerste senioren- en eerste jeugdteam.

Trainingspak. De spelers van het eerste team dragen een trainingspak met daarop uw
bedrijfslogo.

Wedstrijdbroekje. De spelers van het eerste team dragen een wedstrijdbroekje met daarop
uw bedrijfslogo.

Reclamebord in de zaal. In de speelzaal komt uw reclamebord op een prominente plaats te
hangen.

Logo op onze website. Op onze website (www.ttcmiddelburg.nl) komt uw logo te staan met
een link naar uw eigen site.
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Overige Sponsor mogelijkheden
Naast de hierboven genoemde sponsor mogelijkheden is er ook altijd maatwerk mogelijk.
Hierbij kunt u denken aan sponsoring in natura of kleine afwijkingen op de sponsorpakketten
vanwege persoonlijke wensen. Over dit maatwerk gaan we graag met u in gesprek. U kunt met ons
contact opnemen via ttcmiddelburg@hotmail.com.
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