
 
 

 

Welkom bij Business Club Thor de Bataaf en haar sponsormogelijkheden. De Business Club 

coördineert de sponsormogelijkheden op tennisvereniging Thor de Bataaf.  

Het zeer actieve ledenbestand van Thor de Bataaf en de duizenden bezoekers van ons park zijn voor 

veel bedrijven een interessante doelgroep. Met circa 1.500 leden, bijna honderd  competitieteams, 

honderden bezoekende teams en meer dan duizenden deelnemers aan onze open toernooien, is 

zichtbaarheid voor uw boodschap gegarandeerd. Thor de Bataaf staat garant voor sportieve 

gezelligheid, veel activiteiten en tennis op zowel gezellig als ook hoog niveau.  

Het park Tennispark Thor de Bataaf ligt tegenover Madurodam, aan het Westerpark en is zichtbaar 

vanaf het Hubertusviaduct. Op het complex van Thor de Bataaf bevindt zich, naast de 

tennisvereniging, ook het fitnesscentrum, racketshop, fysiotherapie praktijk, kapper, kinderopvang 

en de geweldige Pub de Bataaf. Met een modern clubhuis, heerlijke terrassen, professionele bar & 

restaurant en voldoende (veelal gratis) parkeergelegenheid, is het een perfecte locatie voor 

bijvoorbeeld uw sportdag, bedrijfsfeest, netwerkborrel, barbecue of zelfs trouwfeest. De Pub is 

voorzien van professionele audio en video systemen inclusief show licht. De TV Media schermen 

staan ook ten dienste van adverteerders. 

Sponsormogelijkheden Alle prijzen zijn per jaar, exclusief btw en exclusief materiaal, ontwerp, 

productie en montage: 

• Reclamedoek Centre Court (ABC ) 18m br x 3,5m hoog     €   2.500,- 
• Reclamedoek Centre Court (ABC)    9m br x 3,5m hoog     €   1.395,- 
• Reclamebord overige banen en zijkant (voor en achter) tennishal - 1 x 3 meter  €   495,- 
• Reclamebord Hubertusviaduct-zijde        €   1.050,- 
• Reclamedoek (wit op groen) op banen 1 t/m 3 - 12 x 2 meter    €   995,- 
• Reclamedoek (wit op groen) op banen 6 t/m 9 - 12 x 2 meter     €   895,- 
• Reclamedoek (wit op groen) op banen 11 t/m 18 - 12 x 2 meter    €   495,- 
• Sponsoring TV Media schermen in Pub de Bataaf             v.a. €   150,- 
• Sponsoring 1e team tijdens competitie (kleding en/of bijdrage)    in overleg  
• Hoofdsponsor Thornooi Clubkampioenschappen      in overleg  
• Kledingsponsor overige competitieteams in overleg • Kledingsponsor commissies   in overleg  
• Plaatsen objecten als auto’s / stands / e.d. tijdens toernooien    in overleg  
• Subsponsor Open Toernooien via banners en/of borden e.d.     in overleg  
• Materiële sponsoring toernooien         in overleg  
 
Indicatieve eenmalige productiekosten: 
• Reclamedoek 9 x 3,5 meter  gemiddeld tussen de     € 795,- en € 995,-  
• Bord 3 x 1 meter full colour  gemiddeld tussen de     € 495,- en € 695, 
• Reclamedoek 12 x 2 meter gemiddeld tussen de     € 695,- en € 895,- 
• Tv commercials, bewerken foto’s en/of reclamefilms (locatie afhankelijk) € 100,- en € 995,- 
 



 
 

 

Maatwerk:  

Onze Business Club biedt voor grotere sponsors maatwerk aan. Het bestuur van de Business Club en 

het bestuur van Thor de Bataaf staan u hierin graag bij. 

Voor meerjarige overeenkomsten van leden Thor de Bataaf en voor leden van de Business Club 
hanteren wij interessante kortingspercentages.  
Bij een contract van 3 jaar ontvangen leden van Thor de Bataaf 15% korting per jaar. Leden van de 
Business Club ontvangen 20% korting per jaar. 
  
 
Bedrijfsfeesten:  

Als u interesse heeft in het organiseren van uw bedrijfsfeest, netwerkborrel, verjaardag, trouwfeest, 

sportdag of barbecue op ons tennispark, kunt u contact opnemen met de organisatie. Of mail naar 

businessclub@thordebataaf.nl 

Bent u mogelijk geïnteresseerd in het aangaan van een hoofdsponsor overeenkomst, neem in dat 

geval contact op met de Business Club Thor de Bataaf op onderstaand email adres. 

Silver en Gold card Een lidmaatschap is inclusief plaatsing logo op onze TV Media en vermelding op 

de website. 

Meer weten over sponsoring of dé Business Club? Als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van 

Thor de Bataaf of in een lidmaatschap van de Business Club en u wilt een bijeenkomst bijwonen, 

neem dan contact op met: Rob van Mastrigt voorzitter & relatiebeheer 06 52 09 10 40 Jurgen Dorst  

communicatie & techniek  06 19 85 25 12  

Of mail ons op businessclub@thordebataaf.nl     www.thordebataaf.nl/business-club 
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