
*** Gold  VIP ***
Wilt u bij TV Rosmalen reclame maken met een bedrag dat hoger ligt dan 
€ 1200,- , dan verwelkomen wij u graag met het ‘Gold VIP’ reclamepakket. 
Voor uw bijdrage ontvangt u:
 
2 Doeken:   17 x 2 meter € 1.200,- *    Banner met link  € 0,-
Contractduur: 3 jaar

Uw logo en naam zullen gebruikt worden op posters en flyers 
tijdens de interne toernooien en zien zijn op het grote scherm in ons paviljoen! 

Uw logo digitaal zal te zien zijn in ons paviljoen!

*** Gold  ***
Wilt u bij TV Rosmalen reclame maken met een bedrag dat hoger ligt dan 
€ 600,- , dan verwelkomen wij u graag met het ‘Gold ’ reclamepakket. 
Voor uw bijdrage ontvangt u:
 
1 Doek:   17 x 2 meter  € 600,- *   Banner met link  € 0,-
Contractduur: 3 jaar

Uw logo digitaal zal te zien zijn in ons paviljoen! 

*** Silver  ***
Wilt u bij TV Rosmalen reclame maken met een bedrag dat hoger ligt dan 
€ 250,- , dan verwelkomen wij u graag met het ‘silver’ reclamepakket. 
Voor uw bijdrage ontvangt u:
 
1 Trespa Bord:  2,5 x 0,6 meter  € 250,- *   
Contractduur: 3 jaar

Uw logo digitaal zal te zien zijn in ons paviljoen!

*** Brons  ***
Wilt u bij TV Rosmalen reclame maken met een bedrag dat hoger ligt dan 
€ 40,- , dan verwelkomen wij u graag met het ‘Brons’ reclamepakket.
Voor uw bijdrage ontvangt u:
 
Banner met link  € 40,-
Contractduur:  1 jaar

* Prijswijzigingen ingevoerd per 01-01-2012. 



 

Aan de Sportlaan in Rosmalen ligt het fraaie tennispark van de TV Rosmalen. TV Rosmalen is een van de 
oudste tennisclubs van Nederland en vierde in 2018 haar 50-jarige jubileum! Het park beschikt over 10 
kunstgrasbanen en een modern clubhuis met een prachtig terras. Door de 10 kunstgrasbanen kan er ook buiten 
het seizoen en in minder mooi weer gespeeld worden, waardoor het speelplezier voor zowel recreanten als 
competitiespelers is toegenomen. Inmiddels telt de vereniging ruim 900 leden.

TV Rosmalen biedt naast de sportieve recreatieve mogelijkheden voor haar leden, ook jong talent de 
gelegenheid haar ambities te verwezenlijken. Daartoe worden selectiespelers intensief begeleid door 
professionele (bonds-)trainers en kunnen kinderen vanaf jonge leeftijd worden voorbereid op spel op hoog 
niveau. Het beleid van de TV Rosmalen is erop gericht de prestaties van haar eigen leden naar een hoger niveau 
te brengen op eigen kracht. De betrokkenheid en het clubgevoel van de leden wordt hierdoor versterkt.
Ook gedurende het winterseizoen wordt intensief getraind. Uiteraard zijn enthousiasme en sportief gedrag de 
basis van waaruit TV Rosmalen zich wenst te profileren.

Jaarlijks worden na het competitieseizoen veel activiteiten en grotere evenementen georganiseerd, zowel voor 
de leden onderling als meer lokaal/regionaal georiënteerde toernooien, met als toppers het Open Rosmalen en 
het Herfst Trophy Jeugdtoernooi, waar op hoog niveau mooie wedstrijden worden gespeeld.

Speelplezier en kijkgenot

Speelplezier en kijkgenot gaan hand-in-hand. Steeds vaker worden wedstrijddagen afgesloten met een 
teamdiner of kunnen de  mensen ‘s avonds een hapje of een gehele maaltijd nuttigen. Tijdens evenementen is 
het ook voor de toeschouwer uitstekend toeven. Kortom, TV Rosmalen is een bruisende vereniging voor jong 
en oud, op beginnend en vergevorderd spelniveau. Ambitieus en volop in beweging.

Reclame maken?

Door het ‘eigen kracht’ beleid van TV Rosmalen is de betrokkenheid van de leden sterk toegenomen. 
Wij verwachten dat dit beleid de komende jaren zal resulteren in een verdere toename in speelsterkte, 
waardoor de vereniging meer publiek zal kunnen trekken tijdens de door haar georganiseerde evenementen 
en toernooien.

Wilt u de komende jaren reclame maken en deel uitmaken van onze progressie ‘op eigen kracht’? Dan is 
misschien een van de volgende reclameuitingen iets voor u. Uw reclame kan geschieden in de vorm van een 
geldelijke bijdrage of in natura (denk aan het leveren van prijzen, muziek voor een feest, drukwerk/posters, 
eigenlijk is alles mogelijk). De behoefte verschilt per activiteit/evenement.

Wilt u de vereniging op bredere schaal ondersteunen, dan bent u wellicht geïnteresseerd in een reclamepakket 
op maat. Mocht u een eigen idee hebben over een eventuele reclamemogelijkheid (bijvoorbeeld een toernooi), 
dan kunt natuurlijk contact opnemen met de reclamecommissie van TV Rosmalen.

Met sportieve groet,
Roel van Hoeckel  T: 06 - 458 06 924
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