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Telefoon 075-628 84 06 - www.kztv.nl



KZTV: een ambitieuze tennisvereniging in beweging…
Tennisvereniging KZTV is opgericht op 24 juli 1907 
en de op één na oudste tennisvereniging van de 
Zaanstreek. In het begin werd er gespeeld op een 
grasbaan in de tuin van de familie Duyvis aan de 
Koogse Stationsstraat. In 1929 werd er verhuisd 
naar een park met twee banen aan de Koogse 
Sportstraat. In 1960 werd een complex met 3 gra-
velbanen achter molen Het Pink in Koog aan de 
Zaan in gebruik genomen en sinds 1977 spelen we 
op het huidige park aan de Wezelstraat, wederom 
in Koog aan de Zaan. Velen weten de weg naar 
onze vereniging te vinden daar wij inmiddels een 
begrip in de Zaanstreek zijn geworden. 

KZTV staat bekend als een sfeervolle gezelligheids-
vereniging, waar zo goed als alle werkzaamheden 
in eigen beheer worden uitgevoerd. De vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol binnen het succes van 
de vereniging. Zo hebben zij een belangrijke bij-
drage geleverd aan de volledige renovatie van ons 
tennispark eind 2013. KZTV heeft namelijk als eer-
ste vereniging van de Zaanstreek besloten om over 
te stappen op Smash Court, een ondergrond van 
kunstgras en gravel waarop ook in de winter ge-
speeld kan worden. Hiermee wil de vereniging nog 
meer getalenteerde jeugd naar de club toetrekken. 

KZTV is namelijk een zeer ambitieuze tennisvereni-
ging, dit uit zich met name in het sportieve beleid 
dat gericht is op de getalenteerde jeugd. Verder 
heeft KZTV met het Smash Devil toernooi het best 
bezochte tennistoernooi van de Zaanstreek in huis 
en één van de weinige toernooien binnen de Zaan-
streek waar ook in de 2 categorie gespeeld kan 
worden. 

Het is duidelijk dat KZTV een interessante vereni-
ging is voor sponsoren. De positieve exposure bin-
nen de Zaanstreek is zeer groot en dit zal absoluut 
bijdragen aan het succes van uw bedrijf. Hieronder 
vermelden wij graag nog een aantal belangrijke za-
ken die voor u, als toekomstige sponsor, belangrijk 
zijn:

   6 nieuwe Smash Court tennisbanen, geopend 
november 2013

   Stabiel ledenbestand van 600 leden, 100 
jeugd en 500 senioren waarvan de helft 45+

   Smash Devil toernooi, 600 inschrijvingen per 
jaar, duizenden bezoekers en een 2 categorie

   Young Devil toernooi, 250 inschrijvingen per 
jaar, hoog jeugd niveau

   Wintercompetitie KNLTB, 12 deelnemende 
teams, 7 weekenden in de winter met veel 
 bezoekers

   Zomercompetitie KNLTB, 43 deelnemende 
teams, 7 weekenden in de zomer met veel 
bezoekers

   Veel evenementen door het jaar heen met 
grote bezoekersaantallen

   Beste tennisvereniging van Nederland 2013, 
tweede plaats

Wij van de sponsorcommissie hopen u binnenkort  
als nieuwe sponsor van KZTV te mogen verwelko-
men. Voor vragen over alle mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met de KZTV sponsorcommissie:

Ekko Vermeulen 06-17550714 
 ekkovermeulen@hotmail.com
Timo Snoek 06-13381317 
 timosnoek@gmail.com
Jeroen Roggeveen 06-53879087 
 Jeroen_Roggeveen@hotmail.com



Sponsormogelijkheden en prijzen

Onze open toernooien Smash Devil & Young Devil

•	 	Plaatsing	van	een	winddoek	op	een	baan	met	uw	reclame	
(18 x 2mtr.).

•	 	Plaatsing	van	een	bord	boven	de	ingang	van	1	van	de	6	
tennisbanen met uw naam erop.

•	 	Een	banner	op	de	website	van	KZTV.
•	 Vermelding	in	de	digitale	nieuwsbrief	4	keer	per	jaar
•	 	Sponsor	uitgelicht	in	de	digitale	nieuwsbrief	1	keer	 

per jaar.
•	 	2	gratis	dagpassen	op	naam	van	uw	bedrijf.
•	 	1	keer	per	jaar,	in	overleg	met	het	bestuur,	mag	uw	bedrijf	

op een nader overeen te komen dag, 3 tennisbanen 
 gebruiken voor een bedrijfsuitje met catering tegen  
kantineprijzen.

•	 	Kosten	zijn	1.500	euro	per	jaar,	met	een	driejarig	contract.
•	 	Er	zijn	bijkomende	kosten	voor	het	maken	van	het	doek	

en het bord voor boven de baan.

•	 	Plaatsing	van	een	winddoek	op	een	baan	met	uw	reclame	
(9 x 2mtr.).

•	 Een	banner	op	de	website	van	KZTV.
•	 Vermelding	in	de	digitale	nieuwsbrief	2	keer	per	jaar.
•	 Kosten	zijn	750	euro	per	jaar,	met	een	driejarig	contract.
•	 Er	zijn	bijkomende	kosten	voor	het	maken	van	het	doek.

•	 	Vermelding	van	uw	naam	naast	de	toernooinaam	Smash	
Devil en Young Devil.

•	 	Plaatsing	van	een	bord	boven	de	ingang	van	1	van	de	6	
tennisbanen met uw naam erop.

•	 	Logovermelding	op	alle	digitale	uitingen	over	het	toer-
nooi als hoofdsponsor.

•	 	Extra	reclame	op	het	tennispark	in	overleg	(vlaggen,	een	
stand, attributen, etc.).

•	 Commerciële	activiteiten	tijdens	het	toernooi	in	overleg.
•	 Tennisballen	met	uw	naam	erop.
•	 	Mogelijkheid	om	alle	deelnemers	van	kleding	te	voorzien	

met uw naam erop.
•	 Kosten	zijn	2.500	euro	per	jaar,	met	een	driejarig	contract.
•	 	Bijkomende	kosten	voor	het	drukken	van	tennisballen,	

kleding of andere zaken en het uitdelen van spullen zijn 
voor eigen rekening.

•	 	Plaatsing	van	een	bord	boven	de	ingang	van	1	van	de	6	
tennisbanen met uw naam erop.

•	 	Logovermelding	op	alle	digitale	uitingen	over	het	
 toernooi.

•	 	Extra	reclame	op	het	tennispark	in	overleg	(vlaggen,	een	
stand, attributen, etc.).

•	 Commerciële	activiteiten	tijdens	het	toernooi	in	overleg.
•	 Kosten	zijn	500	euro	per	jaar,	met	een	driejarig	contract.
•	 Bijkomende	kosten	zijn	voor	eigen	rekening.

•	 			9	x	2	meter	>	500	euro,	kosten	drukken	en	maken	 
zijn 400 euro.

•	 	12	x	2	meter	>	575	euro,	kosten	drukken	en	maken	 
zijn 500 euro.

•	 	18	x	2	meter	>	650	euro,	kosten	drukken	en	maken	 
zijn 600 euro.

Er	wordt	altijd	een	overeenkomst	voor	3	jaar	afgesloten.	
Na die 3 jaar kan het contract verlengd worden en bepaalt 
KZTV of het doek vernieuwd dient te worden.

•	 	Plaatsing	van	een	winddoek	op	een	baan	met	uw	reclame	
(12 x 2 mtr.).

•	 	Een	banner	op	de	website	van	KZTV.
•	 	Vermelding	in	de	digitale	nieuwsbrief	4	keer	per	jaar.
•	 	Sponsor	uitgelicht	in	de	digitale	nieuwsbrief	1	keer	per	

jaar.
•	 	1	keer	per	jaar,	in	overleg	met	het	bestuur,	mag	uw	bedrijf	

op een nader overeen te komen dag, 3 tennisbanen ge-
bruiken voor een bedrijfsuitje met catering tegen kantine-
prijzen.

•	 	Kosten	zijn	1.250	euro	per	jaar,	met	een	driejarig	contract.
•	 	Er	zijn	bijkomende	kosten	voor	het	maken	van	het	doek.
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koSten WInddoek per Jaar
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U kunt een competitieteam sponsoren met bedrukte tennis-
kleding. U kunt zelf de kleding uitzoeken en de bedrukking 
organiseren. Wel dient ook altijd het logo van KZTV op de 
kleding gezet te worden.

U kunt altijd met de sponsorcommissie in gesprek treden 
voor specifieke wensen op het gebied van sponsoring, alles 
is mogelijk. U kunt bijvoorbeeld ook hoofdsponsor worden 
van de club, wij vertellen u daar graag meer over.

KleDing SpOnSOr

SpOnSOring Op maaT


