SPONSORBROCHURE
STUDENTEN TENNISVERENIGING

TC DE UITHOF

TC de Uithof
Als partner van TC de Uithof werk je samen met de grootste
studententennisvereniging van Nederland! Naast het feit dat wij een
gezelligheidsvereniging zijn, wordt er bij ons ook fanatiek en op hoog niveau
getennist. Zo organiseren wij elk jaar een Open Toernooi met het hoogste niveau dat
amateurtennis te bieden heeft. Ook komt ons eerste team in de voorjaarscompetitie
uit op een niveau dat maar door twee clubs in de stad voorbijgestreefd wordt.
Naast fanatiek tennis staan wij als studententennisvereniging natuurlijk ook voor
gezelligheid. Met mínstens een activiteit per week hebben wij een grote hechte kern
van leden die op bijna elke activiteit aanwezig zijn. Als partner van TC de Uithof heb je
dus een unieke combinatie van op hoog niveau sporten en de gezelligheid die
studenten kenmerkt! Om deze combinatie van gezelligheid en een passend
tennisaanbod op alle niveaus te garanderen en bevorderen, zijn wij op zoek naar
samenwerkingspartners. U kunt op allerlei manieren helpen en wij staan altijd open voor
nieuwe ideeën.
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Wat heeft TC de Uithof u te
bieden?
TC de Uithof beschikt over een ontzettend divers ledenbestand. Met meer dan 550 leden
uit verschillende studierichtingen beschikken wij over vele ambitieuze, hoogopgeleide
en jonge leden. Bovendien mogen wij elk jaar 200 nieuwe leden verwelkomen, met
daarmee veel nieuwe ambitie en potentie! Met een gemiddelde leeftijd van ongeveer
21,5 jaar beschikken wij over zowel beginnende studenten als masterstudenten en netafgestudeerden. Partner worden van onze vereniging is al mogelijk vanaf €300,-.
Hieronder volgt een overzicht van een aantal mogelijkheden die wij als TC de
Uithof te bieden hebben. Hierbij moet benadrukt worden: andere ideeën zijn
welkom, alles ismogelijk.

Website: gemiddeld 12,000 bezoeken per maand

Clubblad: 4x per jaar op de deurmat van alle leden

Nieuwsbrief: 2x in de maand naar alle leden

Facebook: 1500 likes

LinkedIn

Instagram

Tennisactiviteiten (zoals: het Open Toernooi, het Externe Toernooi, trainingsdag en

de clubkampioenschappen)
Sociale activiteiten (zoals: borrels, gala’s, kerstdiner,

clubavonden)
Op het sportpark (sponsorborden, winddoeken en clubkleding)

Ons uitgangspunt voor een samenwerking is dat beide partijen er voordeel uit
moeten halen. Wij denken daarom ook graag mee met uw bedrijf.

CONTACTGEGEVENS
Commissaris Externe

TC De Uithof

Merel van den Bos

Uppsalalaan 3,

externerelaties@tcdeuithof.nl

3584 CT Utrecht

+316 22886373

www.tcdeuithof.nl

