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Intro 

Koninklijke Tennisclub Linkeroever Antwerpen -KTCLO- werd op 20 september 1968 opgericht door 

enkele vrienden uit Antwerpen Linkeroever. Huidige locatie en clubhuis is er reeds van juli 1972. 

Intussen is onze vereniging uitgegroeid tot een club met meer dan 550 leden die kunnen spelen op 5 

gravel en 3 kunstgravel buitenterreinen met nog een kids terrein voor onze allerjongsten. 

Sedert seizoen 2020 bieden we terreinverlichting op 3 terreinen, zodat je gegarandeerd kan spelen 

tot 22u30. 

Vanaf seizoen 2021 is onze club zomer én winter geopend: op terreinen 4-5-6 kan je heel het jaar 

door outdoor tennissen dankzij kunstgras/gravel ondergrond, die bovendien na 15 minuten 

bespeelbaar is wanneer het heeft geregend... 

Er wordt zowel op recreatief als competitief niveau tennis gespeeld. Maar vooral het plezier op en 

naast het veld is voor ons belangrijk. 

Ons clubhuis en terreinen bevinden zich niet ver van de jachthaven van Antwerpen Linkeroever.  

Je kan niet dichter bij de Kathedraal en het MAS tennissen dan bij KTCLO! 

 

 

Uiteraard willen wij deze vereniging verder laten groeien en bloeien. En daarbij kunnen wij alle hulp 

gebruiken. We zijn constant op zoek naar sponsors die ons helpen om onze club een stabiele 

toekomst te kunnen garanderen in ruil voor interessant sponserpakket met visibiliteit en vermelding 

naar onze meer dan 550 leden. 

Op de volgende pagina’s zetten wij de sponsor- of partnershipmogelijkheden graag even op een 

rijtje. Indien gewenst, zijn wij vanzelfsprekend steeds bereid een formule op maat te bespreken. 

Het bestuur. 
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Sponsorpakket “WALL OF FAME” 
 

Dit sponsorpakket loopt over een periode van één jaar (zomer- én winterseizoen). 

Bij deze formule wordt jouw logo of naam op onze "Wall of Fame" muur, een muur speciaal voor 

onze sponsors, gehangen. 

Jouw bedrijfsnaam wordt met hoge kwaliteit gedrukt op een A4 formaat (29,7cm x 21cm) en in een 

kader geplaatst. 

Bovendien zal jouw logo op groot scherm (evenementen monitor) regelmatig worden getoond achter 

de bar. 

 

Kostprijs voor 1 zomer- en winterseizoen is slechts 300 EUR.  

Wat biedt onze club jou aan? 

• Jouw naam of logo verschijnt een heel zomer- en winterseizoen aan onze "Wall of Fame" 

muur 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je krijgt er 1 lidmaatschap (jaarabonnement KTCLO) voor het zomer- en winterseizoen er 

gratis bij! 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

Sponsorpakket “WEBSITE” 
 

Dit sponsorpakket gaat over een periode van één jaar (zomer- en winterseizoen). 

Mogelijkheid om naam en logo te plaatsen op de footer onze hoofdpagina van onze veel bezochte 

website www.ktclo.be 

Op onze site vind je onze evenementenkalender, webcams, foto’s van activiteiten, de 

wegbeschrijving, informatie over de tennislessen, reservaties en meer. 

De kostprijs voor 1 zomer- en winterseizoen is slechts 300 EUR. 

Wat biedt de club u aan? 

• Je krijgt een plaats op alle pagina’s van onze website (footer) 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je krijgt er 1 lidmaatschap (jaarabonnement KTCLO) voor het zomer- en winterseizoen er 

gratis bij! 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

 

  

http://www.ktclo.be/
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Sponsorpakket “BANNER” 
 

Dit sponsorpakket heeft meeste impact vanwege duurtijd en visibilteit: windbanners vanaf 6 meter 

lengte en 2 meter hoogte worden gehangen aan onze terreinen gedurende een periode van 3 jaar  

(3 zomer- en winterseizoenen). 

De formule is simpel: een banner van 6 meter op 2 meter voor 750 EUR (3 jaar geldig). 

Deze banner wordt met hoge kwaliteit gedrukt op een speciale winddoek. De drukkosten bedragen 

tussen 200 en 300 EUR naargelang de lengte en worden 1 op 1 door gefactureerd. 

Hou rekening dat ontwerp goedgekeurd moet worden door KTCLO en vectorieel dient te worden 

aangeleverd. KTCLO kan je helpen met deze conversie als deel van het pakket. 

Wens je een langer banner? Dit kan! 

Voor slechts 75 EUR per extra meter lengte, met een maximum van 12 meter lengte (wat ongeveer 

overeen komt met de breedte van een tennisterrein. 

Overzicht prijzen: 

Lengte banner  Prijs voor 3 jaar  

6m  €              750,00  

7m  €              825,00  

8m  €              900,00  

9m  €              975,00  

10m  €           1.050,00  

11m  €           1.125,00  

12m  €           1.200,00  
 

Wens je jouw banner in de hotspot zone (onder voorbehoud van beschikbaarheid)? 

Voor een kleine extra van 100 EUR is dit mogelijk! 

De hotspot zone is deze waar je als publiek het meeste op kijkt, achterzijde terrein 1 en 2, achterzijde 

terrein 4 en 5. 

 

Wat biedt onze club jou aan? 

• Jouw naam, logo en zelfgekozen informatie wordt gedrukt op een banner en wordt naast of 

achter het terrein in het gezichtsveld geplaatst 

• Jouw naam of logo wordt vermeld op onze sponsor webpagina 

https://www.ktclo.be/sponsors  

• Jouw naam of logo wordt vermeld op de evenementen monitor achter de bar 

• Je wordt vermeld in de eerste nieuwsbrief vlak voor de start van het nieuwe seizoen 

• Je krijgt een factuur voor het volledige bedrag 

 

 

 

https://www.ktclo.be/sponsors
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Tenslotte 
 

Contact 
Bij interesse in één van onze sponsorpakketten, spreek gerust iemand aan van het bestuur of per 

mail naar info@ktclo.be  

 

Bereik van publiek 
Met één van deze vele sponsor opties kan je snel veel volk bereiken. Niet enkel onze leden, en dit zijn 

er toch al redelijk wat, krijgen jouw naam te zien. Ook veel niet-tennissers bezoeken onze 

aangename club! 

Onze club doet uiteraard ook mee aan competitie. Jaarlijkse zijn er meer dan 10 interclub ploegen. 

Dit wil zeggen dat er zeker 30 andere ploegen op onze terreinen komen tennissen. Een ploeg bestaat 

al gauw uit vier tot tien spelende personen. Supporters worden uiteraard ook altijd meegenomen. 

De ‘Beker Claus’ is een externe competitie die wekelijks wordt gespeeld door ongeveer vier koppels 

van onze club tegen ploegen van een andere club. 

 

Andere sponsorvormen 
Waarschijnlijk de drukste periode van het jaar qua volk van buiten de club is tijdens ons jaarlijks 

criteriumtornooi, einde juni (enkel) en einde juli (dubbel) met verschillende reeksen / levels (mannen 

- vrouwen). 

Jaarlijks verwelkomen we hier tussen de 200 en 300 spelers. 

Voor deze gelegenheid hebben we een aparte sponsoring setup die je ook op onze website kan 

terugvinden https://www.ktclo.be/word-sponsor 

 

Bedankt voor uw steun en het 
vertrouwen in onze mooie club! 
 

https://www.ktclo.be/bestuur
mailto:info@ktclo.be
https://www.ktclo.be/word-sponsor

