
Waar ooit het kasteel van de Oranjes 
stond, omzoomd met park en gracht, 
bevindt zich nu op deze prachtige plek het 
tennispark van Tennisvereniging Buren. 
Het historische vloedvrije gebouw doet 
dienst als clubgebouw van de vereniging. 
Na een brand in 2012 is het pand in 
oorspronkelijke stijl herbouwd en van 
moderne gemakken voorzien. Het is hier 
prima toeven, voor leden, toeschouwers, 
wandelaars, iedereen is van harte 
welkom!  

U kunt deel uitmaken van al dit moois. 
Wij bieden sponsoren de gelegenheid zich 
op unieke wijze te profileren op ons mooie 
park. In deze folder treft u verschillende 
mogelijkheden.

Tennis op een historische plek



Huur onze banen!  
Startbedrag € 80, elk volgend uur  € 20 per baan. 
Na afloop kunnen wij hapjes /maaltijd voor u 
verzorgen. Overleg met ons over de mogelijkheden. 

Andere wensen? 
Een clinic met professionele tennisleraren? Een 
personeelsfeest met sport en spel? Een vergadering 
gevolgd door een tennispartijtje? Ons clubgebouw 
beschikt over moderne horecafaciliteiten, een 
vergader/presentatie ruimte, en een open haard 
voor de winterse avonden. Bespreek uw ideeën 
met:  
sponsorcommissie@tvburen.nl 
Roland Melchior | 06-26217016  
Ernst van der Grijp | 06-22018215 

Contact  
TV Buren | Plantsoen 3 | 4116 CB Buren 
Postbus 717 | 4116 ZJ Buren   
Clubhuis 0344 57 1716 | www.tvburen.nl

RELATIES/ 
MEDEWERKERS 
U bent zelf lid en kunt met 
uw relaties of medewerkers 
tennissen (speeltijd tot 
19.00 uur) en recreëren.

Pakket 1: € 295 p.j. 
• Logo/Advertentie 

digischerm (bar) 
• Logo op TV Buren website 
• Logo op afhangbord 
• 1 tennispas

Pakket 2: € 495 p.j. 
• Idem als pakket 1 
• 2 tennispassen

CLUB JAAR 
SPONSOR 
Het hele jaar door uw naam 
en logo vermeld op de door 
u gekozen wijze.

Pakket 1: € 95 
• Logo/Advertentie op 

digischerm (bar) 
• Logo op TV Buren website 
• Logo op afhangbord

Pakket 2: € 295 
• Idem als pakket 1 
• Logo op sponsorbord 
• Reclamedoek op baan 2/3/4

Pakket 3: € 495 
• Idem als pakket 2 
• Reclamedoek op baan 1

Pakket 4: € 1000 - 2500 
(hoofdsponsor) 

• Idem als pakket 3 
• In overleg extra reclame 

uitingen zoals: parasol, vlag, 
banner, flyers, gadgets, 
advertenties.

TOERNOOI 
SPONSOR 
Verbindt uw naam aan een 
van onze toernooien. TV 
Buren organiseert 
toernooien die zeer 
populair zijn en veel 
mensen trekken. Beroemd 
in de regio is het Vier Toren 
Toernooi, maar ook het 
Valentijn toernooi.

Pakket 1: € 95 
• Logo/Advertentie op 

digischerm (bar) 
• Logo op toernooi website 
• Verspreiding flyers/gadgets

Pakket 2: € 250  
• Idem als pakket 1 
• Logo in uitnodiging 
• Logo op toernooiposter (25 

clubs)  
• Logo op deelnemer-

accessoires (bijv. t-shirts)

Pakket 3: € 750 
(hoofdsponsor) 

• Idem als pakket 2 
• Toernooi draagt uw naam 
• Adverteren via onze digitale 
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