
Tennis & Padel club de Mors is een 
actieve en gezellige vereniging in 
Rijssen en bestaat al sinds 1984. 
Van oorsprong gesitueerd op indus-
trieterrein de Mors en in 2014 
verhuisd naar de nieuwe wijk Het 
Opbroek, waarbij een volledig nieuw 
park is gerealiseerd. Dit prachtige 
park beschikt over 4 all-weather 
tennisbanen, 2 padelbanen en een 
gezellig clubhuis met terras. 
Met haar ruim 300 enthousiaste leden 
bekleedt onze vereniging een 
belangrijke sociale en sportieve func-
tie binnen Rijssen. Bekroond door 
de KNLTB met de zwarte tulp tennis 
vereniging van het jaar !

Om in de toekomst nog meer te 
kunnen betekenen voor onze (jeugd) 
leden en hierbij een rol te blijven spe-

len in de sociale en maatschappelijke 
doelstellingen van de vereniging en 
gemeente, doen wij (wederom) een 
beroep op u!

Door uw bijdrage als sponsor wordt 
het voor ons mogelijk om extra activi-
teiten en evenementen aan te bieden 
en ons park in de toekomst verder uit 
te breiden. 
 
Voor u als sponsor is het ook interes-
sant. U krijgt door het sponsorpakket 
(goud en zilver) een lidmaatschap 
waarmee u het hele jaar vrij kunt 
tennissen en padellen en kunt deel-
nemen aan alle activiteiten en toer-
nooien. Daarnaast  vergroot u uw 
naamsbekendheid, want uw logo zal 
prominent worden getoond op het 
park en de website.   

Sponsormogelijkheden



Lidmaatschap 
naamsgebonden

logo op algemeen 
sponsorbord

logo met link op website

winddoek rond tennis of 
padelbaan

logo op scorebord 
(alleen baansponsor)

logo op website en 
social media

jaarlijkse sponsor-
middag/avond 

Kosten per jaar

2

buiten/binnen

inclusief

inclusief 

-

in overleg 
zelf aanleveren

inclusief

1

buiten/binnen

inclusief

inclusief

-

in overleg
zelf aanleveren

inclusief

Goud Zilver

€ 750,- € 500,-

Sponsorpakketten

Baan sponsor = pakket brons 
+ prominente vermelding 
sponsorbord & aparte vermeling 
op de baan.

Maatwerk

€   500,- per jaar 

evt. overige opties altijd bespreek-
baar met de sponsorcommissie!

Andere mogelijkheden

-

-

inclusief

inclusief

-

in overleg 
zelf aanleveren
 
inclusief

Brons

€ 300,-

TC de Mors - Opbroekweg 40 - 7461 PH Rijssen - www.tcdemors.nl

voor meer informatie mail naar: sponsor@tcdemors.nl
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Padel 1.

Padel 2.

Plattegrond - Padel & Tennisclub de Mors

Sponsorbord



Ik doe mee !

Steun de leukste 
Tennis - Padel club 
van Rijssen en omgeving!

Bedrijfsnaam	
Adres	
Postcode	–	Woonplaats	
Contactpersoon	
Emailadres	contactpersoon	
IBAN-rekeningnummer	
t.n.v.	

Sponsorpakket		 	 Goud		 €	750,00	per	jaar
	 	 	 Zilver		 €	500,00	per	jaar
	 	 	 Brons		 €	300,00	per	jaar

	 	 	 baan	sponsor			€	500,00	per	jaar
	 	 	 vrije	gift	:	€
	 	 	 overig/anders:	

Contractduur	3	jaar	met	automatische	verlenging	van	2	x	1	jaar
	 	 	 	 Naam:	
	 	 	 	 datum:		

Handtekening

voor	meer	informatie	:	sponsor@tcdemors.nl			
T.	06	51	505	896	Herbert	Bloemendaal	




