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Voorwoord 

 

In 2018 is LTC Hoogkerk verhuisd naar de nieuwe locatie op het sportpark Hoogkerk 

aan de Verbetering. Het heeft 10 jaar geduurd, jaren van plannen maken, overleg 

plegen en ondertussen ook nog ‘gewoon’ een vereniging zijn. Inmiddels bouwen we 

verder aan iets moois voor Hoogkerk en omgeving! 

We zijn erg trots op onze vereniging. Uitgangspunt van onze vereniging is dat 

iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen tennissen. En dat op ieder 

niveau! Met twee vaste trainers kunnen we dat bereiken. 

De andere manier om dit mogelijk te maken is door tennis betaalbaar te houden voor 

iedereen. Dit doen we door de contributie laag te houden. Hierdoor bereiken we een 

breed publiek en is tennis niet elitair meer zoals elders in de stad.  

Door de aanleg van vier nieuwe tennisbanen is het voor het eerst in de geschiedenis 

van de vereniging mogelijk geweest om een ‘open’ toernooi te organiseren in 2019. 

Dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar. 

We zijn zeer ambitieus en hopen we dat een samenwerking met u als sponsor ertoe 

leidt dat al deze ambities succesvol worden. Ik ben er van overtuigd dat we samen 

met u de vereniging die dingen kunnen laten doen die zowel de sport als ook de 

maatschappij gaan helpen. Dit niet in de laatste plaats het zakelijk belang voor uw 

onderneming te ondersteunen. 

 

Met vriendelijke groet  

Edwin Zwier 

Voorzitter LTC Hoogkerk 
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De club LTC Hoogkerk 

 
LTC Hoogkerk bestaat sinds 1933. Al ruim 80 jaar zijn wij een gezellige 
tennisvereniging in Groningen. Sinds 2018 hebben wij ons bescheiden sportpark 
naast de Suikerfabriek verruild voor een nieuw park aan de oever van de 
Ruskenveense plas op sportpark De Verbetering. Deze locatie biedt ons 4 banen 
met verlichting, een groot terras met uitzicht over het water en een clubhuis. 
 
In de nazomer van 2019 hebben wij ons 200ste actieve lid ingeschreven en eind 2020 
hopen we ruim 250 leden te tellen. De ambitie is doorgroeien naar 400 leden in 2025. 
Dit kan doordat we meer zichtbaar en beter vindbaar zijn op ons nieuwe park.  
 
LTC Hoogkerk biedt haar leden gloednieuwe faciliteiten. Er kan het hele jaar door 
getennist worden en de club staat bekend om haar gezelligheid en actieve leden. 
Meer dan de helft van de leden volgt les en in de weekenden hebben we doorgaans 
minimaal 6 competitieteams actief op verschillende niveaus. Op vrijdag is er de 
gezellige instuif TOSS: leden van alle niveaus tennissen tegen en met elkaar. 
 
Om de contributie laag te houden zoeken we doorlopend sponsoren. Onze voordelen 
op een rij: 

• Op de drukste fietsroute naar stad en naast dé recreatieplek van Hoogkerk; 

• Groeiende en bloeiende vereniging; 

• Diverse sponsorpakketten voor grote en kleine bedrijven 

• Bijna alle leden wonen in Hoogkerk / Groningen-west. 
 
LTC Hoogkerk heeft veel te bieden. In deze brochure vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden. Natuurlijk gaan we graag met u het gesprek aan! 
 

 

 



 
 

4 
 

De sponsorcommissie 

 
De vereniging wordt gedragen door de steun en inzet van de eigen leden. Een aantal 

leden vormen de sponsorcommissie. Wij komen graag met u in contact.  

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wilt u weten welke mogelijkheden er 

zijn om uw bedrijf in de picture te zetten en ons te ondersteunen?  

In deze sponsormap presenteren wij u onze diverse sponsorpakketten. Wilt u hier 

gebruik van maken? Dan kunt u ons mailen en wij nemen z.s.m. contact met u op om 

de mogelijkheden te bespreken.  

Wij zijn bereikbaar via: sponsoring@ltchoogkerk.nl. Heeft u andere ideeën om onze 

vereniging te ondersteunen? Wij gaan graag met u in gesprek. 

 

Sportieve groet 

De sponsorcommissie van LTC Hoogkerk 
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Sponsormogelijkheden 

 
Onze sponsorpakketten op een rij.  
 
Club van 50 

Met uw sponsorbijdrage via de club van 50 krijgt u een eervolle vermelding op ons 

club van 50 bord dat hangt op een prominente plek in onze kantine. Voor 50 euro per 

jaar bent u lid van deze club als particulier of als bedrijf.  

Na één jaar wordt uw lidmaatschap van deze club beëindigd, tenzij u in het nieuwe 

jaar ook weer bij de club van vijftig wilt horen. 

 

Slice sponsorpakket 

Uw bijdrage is 249 euro per jaar voor minimaal 2 jaar. Dit pakket bestaat uit:  

• Bedrijfslogo vermeld op trespa sponsorbord van 3,05 meter x 0,65 meter aan 

de baan of langs het terras aan de Ruskerveenseplas zijde;  

• Sponsorvermelding met link op onze verenigingssite www.ltchoogkerk.nl; 

• Sponsorvermelding in de digitale nieuwsbrief 2x per jaar. 

 

Topspin sponsorpakket 

Uw bijdrage is 499 euro per jaar voor minimaal 3 jaar. Dit pakket bestaat uit:  

• Bedrijfslogo vermeld op een winddoek van 16 x 2 meter langs de baan (zie 

voorbeeld op foto onder);  

• Bedrijfslogo vermeld op trespa sponsorbord van 3,05 meter x 0,65 meter aan 

de baan of langs het terras aan de Ruskerveenseplas zijde 

• Sponsorvermelding met link op onze verenigingssite www.ltchoogkerk.nl;  

• Sponsorvermelding in de digitale nieuwsbrief 2x per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ltchoogkerk.nl/
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Ace sponsorpakket (hoofdsponsor) 

U bent één van onze drie hoofdsponsoren. Uw bijdrage is 999 euro per jaar voor 

minimaal 2 jaar. In dit pakket sponsort u het volgende:  

• Hoofdsponsorvermelding in de “hall of fame”; 

• Bedrijfslogo vermeld op een winddoek van 16 x 2 meter langs de baan (zie 

foto onder);  

• Bedrijfslogo vermeld op trespa sponsorbord van 3,05 meter x 0,65 meter aan 

de baan of langs het terras aan de Ruskerveenseplas zijde 

• Hoofdsponsorvermelding met link op onze verenigingssite www.ltchoogkerk.nl; 

• Hoofdsponsorvermelding in de digitale nieuwsbrief 4x per jaar; 

• Een clinic voor 8 personen van 2 uur door één van onze trainers. 

 

Balsponsor 

U sponsort a 750 euro voor minimaal 1 jaar alle ballen voor de lessen, de competitie 

en de interne toernooien. In dit pakket zit verder:  

• Balsponsorvermelding met link op onze verenigingssite www.ltchoogkerk.nl; 

• Sponsorvermelding in de digitale nieuwsbrief 2x per jaar; 

• Balsponsorvermelding met logo achter de bar. 

 

Open Tournooi 

Ieder jaar organiseert LTC Hoogkerk in de zomer een open toernooi. U kunt als 

sponsor diverse zaken sponsoren, zowel financieel als materieel. U kunt uw wens via 

ons mailadres sponsoring@ltchoogkerk.nl kenbaar maken. 

 

Maatwerk / overige zaken 

Naast deze pakketten kunnen we uiteraard op maat sponsoring afstemmen.  

Voor de pakketten slice, topspin en ace geldt dat, i.v.m. uniforme uitstraling, LTC 

Hoogkerk de trespa borden a 125 euro per bord en het winddoek a 25 euro per 

strekkende meter besteld bij onze vaste leverancier. Voor het maken van het bord en 

winddoek zijn de kosten voor de sponsor en eenmalig. De trespa borden en de 

winddoeken worden na afloop van de sponsordeal uw eigendom. 

Wanneer er een sponsorpakket wordt afgenomen worden de verplichtingen over en 

weer vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Aansluitend wordt er gefactureerd. 

http://www.ltchoogkerk.nl/
http://www.ltchoogkerk.nl/
mailto:%20sponsoring@ltchoogkerk.nl

