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Partnership WOTEN

Onze club
WOTEN is een tennisclub gelegen in Sint-Stevens-Woluwe, een deelgemeente van Zaventem die
grenst aan Brussel. Deze club werd in 1977 opgericht door Albert Greven.
De club werd gestructureerd als een VZW en richtte zich voornamelijk op het sociale en
recreatieve tennisgebeuren. Door de jaren heen groeide het aantal leden en terreinen.
In 2017 werd er een tweede nieuwe tennishall gebouwd zodat we ook in het winterseizoen over
5 indoor velden beschikken. De jongste jaren waait er een frisse wind door de club dankzij een
verjonging van zowel het hoofd- als jeugdbestuur. Het aantal jeugdleden kende de laatste jaren
ook een stijging dankzij een uitstekende jeugdwerking binnen de club.
We beschikken ook over een prachtig clubhuis en knap zonneterras waar het fijn vertoeven is
voor een hapje of een drankje.
Spelers/speelsters
Tennis is een sport voor jong en oud. Dat blijkt nogmaals uit het ledenbestand van onze
club waar alle leeftijdscategorieën aanwezig zijn. De leden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de
regio. Sinds een tiental jaren vinden er ook een groot aantal expats uit het Brusselse hun weg
naar de club. Dit geeft de club een internationaal cachet. De club kan jaarlijks rekenen op een
500-tal leden waarvan de jeugd met ruim 25% een belangrijke basis vormt.
Ontwikkelingen en ambitie
De ambitie van onze club is het behouden van de gezellige en aangename sfeer, zowel
op als naast het terrein, waarbij vriendschap en plezier centraal staan. Organisatie van
tennis- en nevenactiviteiten blijft dan ook een must.
Op sportief vlak zorgen we dat onze jeugd kan genieten van een uitstekende jeugdwerking
en kan rekenen op gemotiveerde medewerkers en gediplomeerde trainers.
Het behalen van het “Jeugdvriendelijke tennisclub” label is hier een mooi resultaat van.
Activiteiten
Op onze club kan er het ganse jaar door getennist worden.
Het meest aangename deel van het jaar is het zomerseizoen dat traditioneel start met de
interclub. Dit is competitie tussen Vlaams-Brabantse clubs onderling voor zowel jong als oud.
Jaarlijks nemen zo’n 20-tal ploegen van onze club deel aan deze competitie.
De club organiseert jaarlijks 3 tornooien voor volwassenen. Eén dubbeltornooi in de winter
(februari), één dubbeltornooi in het voorjaar (juni) en één open enkeltornooi in de zomer (juli).
Dankzij de organisatie van de Kids Tour zowel in de zomer als in de winter en een jeugdtornooi
(juli) kan ook de jeugd hun talent tonen.
De tornooien zijn een succes en brengen honderden tennissers en supporters op de been. Los
van de competities organiseert de club het hele tennisseizoen door tal van andere activiteiten.
Ladies day, nacht der dubbels. quizavond,… voor de volwassenen.
Tenniskamp, filmavond, carnaval, Sintfeest zijn enkele van de vele activiteiten voor onze
jeugd.
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Partnership
WOTEN denkt en handelt op alle vlakken met een visie op lange termijn en wil dit
ook doen met bedrijven uit de regio. Daarom spreken we niet van sponsors maar van partners.
Dit wil zeggen dat we een samenwerking willen opbouwen op basis van de aard van uw zaak,de
doelgroep die voor u interessant is en de boodschap die u wilt brengen. Zodoende trachten we
de return op uw investering te maximaliseren. Uw inbreng is voor ons van groot belang om onze
doelen te realiseren, zowel op sportief als op extra-sportief vlak. Wij staan dan ook steeds open
voor ideeën of suggesties die het partnership bevorderen en specifiek voor uw zaak een
meerwaarde kunnen bieden.

Formules
In bijlage vindt u een voorbeeld van een overeenkomst met de verschillende formules. Dit is
echter ter indicatie, zoals reeds aangehaald beschouwen we u graag als partner en niet als
gewone sponsor. We kunnen de formules aanpassen aan uw voorkeuren. En er kunnen nieuwe
dingen en ideeën aan toegevoegd worden.
Graag groeien wij samen met u verder.
WOTEN VZW
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Platinum Partner

Als Platinum partner bent u een uitermate belangrijke partner voor WOTEN.
Een optimale zichtbaarheid binnen de hele club. Uw naambekendheid zal snel stijgen.
U hebt dan recht op:
• Eén winddoek. Groen met zwarte opdruk. Afmetingen: 6x2m
Deze wordt geplaatst op het buitenterrein. Een zeer goede zichtbaarheid voor
alle leden van onze club alsook de bezoekers aan onze club.
Tevens is dit winddoek zichtbaar voor de mensen die onze club passeren.
• Eén reclamezeil in kleur. Afmetingen: 180x70cm
Deze wordt geplaatst op één van onze 5 (semi-) binnenterreinen.
Uw reclamezeil zal zichtbaar zijn voor alle leden van onze club alsook de
bezoekende spelers van andere clubs.
• Eén reclamebord in kleur. Afmetingen: 45x30cm
U krijgt een plaats op het reclamebord dat elke bezoeker aan onze club
verwelkomt bij aankomst op onze club.
• Reclame op 3 TV’s (43”) in de kantine.
U krijgt een plaats op drie TV’s die strategisch zijn opgesteld in onze kantine.
Elke bezoeker aan onze kantine zal uw logo kunnen waarnemen.
• U hebt recht op een link/logo op onze website. U zal tevens zichtbaar zijn in
alle mailings die de club naar zijn leden zal versturen.
Minimale looptijd 3 jaar.
Pakketprijs: 1000 € per jaar (Zomer- en winterseizoen)
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Gold Partner

Als Gold partner bent u een belangrijke steunpilaar voor WOTEN.
Met een beperkt bedrag kan u genieten van een grote zichtbaarheid.
U hebt dan recht op:
• Eén reclamezeil in kleur. Afmetingen: 180x70cm
Deze wordt geplaatst op één van onze 5 (semi-) binnenterreinen.
Uw reclamezeil zal zichtbaar zijn voor alle leden van onze club alsook de
bezoekende spelers van andere clubs.
• Eén reclamebord in kleur. Afmetingen: 45x30cm
U krijgt een plaats op het reclamebord dat elke bezoeker aan onze club
verwelkomt bij aankomst op onze club.
• Reclame op 3 TV’s (43”) in de kantine.
U krijgt een plaats op drie TV’s die strategisch zijn opgesteld in onze kantine.
Elke bezoeker aan onze kantine zal uw logo kunnen waarnemen.
• U hebt recht op een link/logo op onze website. U zal tevens zichtbaar zijn in
alle mailings die de club naar zijn leden zal versturen.
Minimale looptijd 3 jaar.
Pakketprijs: 500 € per jaar (Zomer- en winterseizoen)
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Silver Partner
Deze formule blinkt uit in zijn flexibiliteit en betaalbaarheid. Voor een klein bedrag kan u
onze club steunen in zijn verdere uitbouw.
U hebt dan recht op:
• Eén reclamebord in kleur. Afmetingen: 45x30cm
U krijgt een plaats op het reclamebord dat elke bezoeker aan onze club
verwelkomt bij aankomst op onze club.
• Reclame op 3 TV’s (43”) in de kantine.
U krijgt een plaats op drie TV’s die strategisch zijn opgesteld in onze kantine.
Elke bezoeker aan onze kantine zal uw logo kunnen waarnemen.
• U hebt recht op een link/logo op onze website. U zal tevens zichtbaar zijn in
alle mailings die de club naar zijn leden zal versturen.
Minimale looptijd 3 jaar.
Pakketprijs: 250 € per jaar (Zomer- en winterseizoen)
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Bronze Partner

U heeft sympathie voor onze club en wenst graag een steentje bij te dragen.
Bronze partner vormt dan een perfecte instap.
U hebt dan recht op:
• Reclame op 3 TV’s (43”) in de kantine.
U krijgt een plaats op drie TV’s die strategisch zijn opgesteld in onze kantine.
Elke bezoeker aan onze kantine zal uw logo kunnen waarnemen.
• U hebt recht op een link/logo op onze website. U zal tevens zichtbaar zijn in
alle mailings die de club naar zijn leden zal versturen.
Minimale looptijd 1 jaar.
Pakketprijs: 150 € per jaar (Zomer- en winterseizoen)
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Overzicht partnership formules WOTEN

Partnership
Link/Logo Website
Link/logo op TV kantine (3)
Reclamebord (45x30cm)
Reclamezeil (180x70cm)
Winddoek (6x2m)
Minimale looptijd
Kostprijs per jaar

Platinum
x
x
x
x
x
3 jaar
1.000 €

Gold
x
x
x
x

Silver
x
x
x

Bronze
x
x

3 jaar
500 €

3 jaar
250 €

1 jaar
150 €

Winddoek
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Reclamezeil
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Reclamebord
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TV’s kantine

Website
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Sponsoring is niet belangeloos, en kan ingebracht worden als beroepskosten!

Bij sponsoring in ruil voor publiciteit zijn de sponsorkosten 100% aftrekbaar als aftrekbare
professionele kosten. Deze publiciteit moet bijgevolg ook waarneembaar zijn.
We spreken dus van fiscale aftrekbare professionele kosten (door het sponsorend bedrijf) als
die aan de 3 voorwaarden uit art. 49 van het Wetboek van Inkomstenbelasting voldoen:
•
•

•

De gemaakte uitgave voor sponsoring moet gedragen zijn tijdens de belastbare
periode
De sponsorovereenkomst moet verantwoord worden met stavingsstukken zoals o.a.
een factuur en contract. (Woten genereert steeds een passend contract en de
bijhorende factuur voor sponsorovereenkomsten)
Het is noodzakelijk dat de uitgaven voldoende verband houden met de professionele
bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

De kosten moeten gemaakt zijn met de bedoeling professionele inkomsten te behouden of te
verwerven. In dat verband is het van belang dat de organisator of club publiciteit maakt als
tegenprestatie van de sponsoring.

Interesse of vragen?
We helpen u graag verder. Mail ons op info@woten.be
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