
 
 

 
 

Publiciteit op Tennis Oude God Sport Edegem 

De drie W’s van publiciteit op Tennis Oude God Sport: 
Waarvoor publiciteit voor uw zaak/bedrijf op Tennis Oude God Sport: 

-Groeiende club 2019: 201 leden, 2020: 145 leden, 2021: 171 leden 

-Doelstelling om binnen 3 jaar naar 230 leden te gaan (50 jeugdleden) 

-VTV-tornooi: 150 ploegen (300 personen) excl. supporters en bezoekers 

-10 competitieploegen met sterke resultaten  

-Uw naam/bedrijf koppelen aan een mooie/sportieve club in Antwerpen 

-Salito’s cup (1000 pers.) , tennisvoetbaltornooi (250 pers.) , quiz,… 

-Fiscaal interessant (+-30% aftrekbaar) 

 

Waarom publiciteit voor uw zaak/bedijf voor Tennis Oude God Sport: 

-Binnen de overeenkomst met Ik Dien ontvangen we geen inkomsten vd chalet 

-Kosten = opbrengsten zonder verbeteringswerken of investeringen 

-Opbouwen financiële buffer voor investeringen 

-Tennis Oude-God Sport investeerde 45.000€ in eerste 4 seizoenen  

 

Waarin publiciteit voor uw zaak/bedrijf voor Tennis Oude God Sport: 

Komend seizoen 2022: 

-Afwerking tennisterreinen (boordsteen & wandelpaden) 

-Uitvoering regularisatie PeRuKa (Luifel, LED-sturing, groenafwerking,…)  

-Aankoop didactisch materiaal 

-Uitbreiding opslag 

Op termijn/dromen: 

-Vernieuwen terreinen  

-Uitbreiding capaciteit 

 



 
 

 
 

‘Championship’: 1200€(1 seizoen) 1000€(3 seizoenen)excl.BTW 
*Banner 3m * 1m langs tennisterrein 

*Reclame op website op 3 pagina’s met link: homepage, kalender & sponsors 

*Reclame op TV-scherm (Informatie zelf te bepalen en te bezorgen) 

*Vermelding op alle clubtornooien  

*Uitnodiging 2 personen Spaanse avond met 2 * Paella + 4 consumpties 

*2-maandelijkse nieuwsbrief 

*Interclubsponsor: reclame op interclubbord, webpagina Interclub, beachflag 

tijdens interclub en tornooien en 6 maaltijden met interclub 

‘Match’: 800€(1 seizoen) 700€(3 seizoenen) excl.BTW 
*Banner 3m * 1m langs tennisterrein vooraan  

*Reclame op website op 3 pagina’s met link: homepage, kalender & sponsors 

En Reclame op TV-scherm (Informatie zelf te bepalen en te bezorgen) 

*Vermelding op alle clubtornooien 

*2-maandelijkse nieuwsbrief 

*2 personen Paella op Spaanse avond Paella + 4 consumpties 

 ‘Set’: 600€ (1 seizoen) 500€ (3 seizoenen) excl. BTW 
*Banner 3m * 1m langs tennisterrein vooraan  

*Reclame op website op 3 pagina’s met link: homepage, kalender & sponsors 

of Reclame op TV-scherm (Informatie zelf te bepalen en te bezorgen) 

*Vermelding op de clubtornooien (2017: ontmoetingstornooi, kindertornooi, 

balonnentornooi, tennisvoetbal, nacht der dubbels, ‘The End’ & alg. leden) 

*2-maandelijkse nieuwsbrief  

’Game’: 400€ (1 seizoen) 350€ (3 seizoenen) excl.BTW 
*Reclame op website op 3 pagina’s met link: homepage, kalender & sponsors 

*Reclame op TV-scherm(en) (Informatie zelf te bepalen en te bezorgen) 

*Vermelding op de clubtornooien & 2-maandelijkse nieuwsbrief 


