
EEN VERENIGING MET AMBITIE



Over ons

Tafeltennis Zwolle is met zo’n 175 leden één van de grootste 
tafeltennisverenigingen van Nederland. 
Dit jaar komen maar liefst 17 seniorenteams en 5 
jeugdteams in de competitie uit. Het eerste jeugd- en 
herenteam spelen in de landelijke competitie. Het eerste 
damesteam van Tafeltennis Zwolle speelt evenzo in de 
landelijke competitie en gaat zich normaal gesproken 
plaatsen voor de promotiewedstrijden naar de eredivisie. 

Tafeltennis Zwolle is begin 2008 ontstaan uit een fusie tussen 
de Zwolse tafeltennisverenigingen Flits en Be Quick ‘62. De 
hoofdlocatie is aan de Albert Cuypstraat 1A (achter het 
Campanilehotel). 

www.tafeltenniszwolle.nl
sponsoring@tafeltenniszwolle.nl

http://www.tafeltenniszwolle.nl/
mailto:sponsoring@tafeltenniszwolle.nl


Een echte vereniging, en meer

Tafeltennis Zwolle heeft als doelstelling een moderne vereniging te 
zijn. Met traditionele verenigingswaarden als basis willen wij meer, 
zoals samenwerkingsverbanden, een rol spelen in de maatschappij, 
sporten met een beperking en bijdragen aan sportevenementen en 
tafeltennis- in het bijzonder:

• Basisscholenproject (i.s.m. Sportservice Zwolle).
• Vriendjestoernooi (jeugd).
• 55-plus tafeltennis (met St. Welzijn Ouderen).
• Diederik Steunenbergtoernooi (grootste jeugd toernooi in 

Nederland).
• Gastheer Nederlands Kampioenschappen (NK) i.s.m. Landstede 

Zwolle
• Trainingsweek voor de jeugd.
• Regionaal Talent (en Training) Centrum voor de NTTB.
• Trainingslocatie Centrum voor Sport en Educatie Zwolle (CSE).

In de toekomst wil Tafeltennis Zwolle dit nog 
verder uitbreiden, bijvoorbeeld met 
bedrijfstafeltennis, meer landelijke betrokkenheid 
en terug in de eredivisie.
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Sponsorpakketten

Brons €140 - €200 
o Logo vermelding op alle uitingen 
o Reclamebord + kosten bord

Hoofdsponsor (1 pakket) € 12.000 
o Naam vereniging en zaal 
o Logo op alle uitingen 
o Reclamebord 
o 2 afscheidingen
o Rugsponsoring eerste teams en eredivisie

Goud (1 pakket) € 1.000 
o Rugsponsor (groot) hele vereniging (excl. eerste teams) 
o Logo op alle uitingen 
o Reclamebord + kosten bord
o 1 afscheiding bij alle thuiswedstrijdenZilver (3 pakketten) € 500 

o Shirtsponsor (mouw/borst) vereniging + 
kosten drukwerk 

o Logo op alle uitingen 
o Reclamebord + kosten bord
o 1 afscheiding bij alle thuiswedstrijden

Reclameborden
• € 100,- per jaar en p./mtr. + kosten bord

Alle mogelijkheden zijn te bespreken 
Voorbeelden: toernooisponsoring, teamsponsor, 
vloerstickers, productsponsoring, 
websitebannering, etc.

Sponsoring is standaard voor drie jaren, prijzen per jaar.
Drukwerk op kosten van de sponsor vindt plaats bij AZ Design.



Samenwerking

Tafeltennis Zwolle streeft waar mogelijk naar een samenwerking 
met sponsoren. De relatie moet meer zijn dan alleen 
geldontvanger – geldgever. Net als bij het dubbelen met 
tafeltennis willen wij graag samenwerken om de wedstrijd te 
winnen. De vereniging denkt graag mee met sponsoren over de 
invulling van deze samenwerking. 

Voorbeelden zijn clinics voor medewerkers, partners en/of klanten 
van de sponsor, een speciaal lidmaatschap voor medewerkers, 
toernooien voor door de sponsor te bepalen doelgroepen etc.

U bent aan zet!



SNEL SLIM SPORTIEF GEZOND GEZELLIG SAMEN  
 PLEZIER  VOOR IEDEREEN  OP ELK NIVEAU

DE GROOTSTE TAFELTENNIS VERENIGING VAN 
NOORD-OOST NEDERLAND


