
Sponsorbrochure 

Een club met een verleden 

Een club met een toekomst 



 SKF is opgericht in 1949 en met circa 230 leden 

een van de grootste en gezelligste 

tafeltennisverenigingen van Nederland 

 

 In samenspraak met de leden is een 

visiedocument 2010-2016 opgesteld: “SKF, een 

club in beweging!” 

 

 We hebben een eigen clubgebouw in beheer, 

gevestigd aan de Wageningselaan 1a in 

Veenendaal 

 

 Onze vereniging biedt plaats aan jong en oud, 

recreant en wedstrijdspeler 

 

 Tevens organiseren we een leuke 

Bedrijvencompetitie waarin zo’n 20 teams het 

wekelijks tegen elkaar opnemen 

 

 Naast training, vrij spelen en competitie, zijn er 

diverse andere leuke activiteiten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Enkele wetenswaardigheden over onze club: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Een van onze speerpunten betreft de opvang en begeleiding 

van jeugd. We hebben de beschikking over een combinatie-

functionaris die tafeltennislessen geeft op scholen 

 

 Sinds 2012 bestaat er een stichting Toptafeltennis SKF, 

waarvan de businessclub TableTalk onderdeel uitmaakt 

 

 Onder het motto “maatschappelijk verantwoord presteren” 

kent SKF een samenwerkingsverband met het Jeugdsport-

fonds 

 

 Dames 1 en Heren 1 behoren de laatste 10 jaar tot de betere 

teams van Nederland en zijn verschillende keren genomi-

neerd voor de titel Sportploeg van Veenendaal 

 

 De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de 

NTTB diverse topsportevenementen georganiseerd: de Fina-

les van de Eredivisie, de Masters en de NTTB Beker 

 

 Naast tafeltennistafels is er in ons gebouw een gezellige bar 

aanwezig, waar men “op adem kan komen” en samen met 

anderen kan genieten van een hapje en een drankje 

 



Gouden sponsor (€ 5.000 excl. BTW) 
 

 Koppelen van naam bedrijf aan Dames 1 of Heren 1 in alle 

media-uitingen (… /SKF 1 …) 

 Mogelijkheid verlicht reclamebord op gebouw Wageningselaan 

 Naam/logo op shirts of shorts/rokjes of trainingspakken of 

tassen Dames 1 en Heren 1 

 Lidmaatschap businessclub 

TableTalk (5 events per 

jaar) inclusief mogelijkheid 

voor deelname aan events 

door 4 personen 

 Logo in advertentie 

Veenendaalse krant (12x 

per jaar; oplage circa 

40.000 stuks) 

 Vlag voor het gebouw, 

reclamebord in speelzaal, banner/naamsvermelding op 

website, logo in nieuwsbrief, 1x per jaar e-mailactie onder 

leden SKF, mogelijkheid deelname team aan 

Bedrijvencompetitie 

 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een 

tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties 

 

Zilveren sponsor (€ 2.500 excl. BTW) 

 Naam/logo op shirts of shorts/rokjes of trainingspakken of 

tassen Dames 1 en Heren 1 

 Lidmaatschap businessclub TableTalk (5 events per jaar) 

inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 4 

personen 

 Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage 

circa 40.000 stuks) 

 

 De sponsormogelijkheden zijn: 



 

Bronzen sponsor (€ 1.000 excl. BTW) 

 Lidmaatschap businessclub TableTalk (5 events per jaar) 

inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 

personen 

 Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage 

circa 40.000 stuks) 

 Reclamebord in speelzaal, banner/naamsvermelding op 

website, logo in nieuwsbrief, 1x per jaar e-mailactie onder 

leden, mogelijkheid deelname team aan Bedrijvencompetitie 

 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een 

tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties 

 

 

  

 Reclamebord in speelzaal, banner/naamsvermelding op websi-

te, logo in nieuwsbrief, 1x per jaar e-mailactie onder leden 

SKF, mogelijkheid deelname team aan Bedrijvencompetitie 

 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor 
een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties 



Subsponsor (€ 500 per jaar) 

 
 Reclamebord in speelzaal 

 Mogelijkheid deelname team aan Bedrijvencompetitie 

 Banner/naamsvermelding op website 

 Logo in nieuwsbrief 

 1x per jaar e-mailactie onder leden 

 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een 

tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties 

 

Pluspakket, aanvullend op subsponsorschap  
(€ 500 excl. BTW per jaar) 

 
 Lidmaatschap businessclub TableTalk (5 events per jaar) 

inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 

personen 

 Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage 

circa 40.000 stuks) 

 
 

Speelveldomranding  
(€ 150 per jaar; 15 exemplaren € 1.500 per jaar) 
Afmetingen 233x75 cm 

 

 

  



Reclamebord in speelzaal (€ 150 per jaar) 
Afmetingen 244x61 cm 

 
Banner/logo in nieuwsbrief (€ 75 per jaar) 

 
Evenementsponsoring (kosten variëren per 

evenement) 
Het betreft (naam)sponsoring afgestemd op een specifiek 

evenement, bijv. scholierentoernooi, rondje-rond-de-tafel 

toernooi jeugd, Bedrijvencompetitie.  

 

Teamsponsoring 
Naast Dames 1 en Heren 1 kunnen ook alle andere teams in 

overleg worden gesponsord. 

 

 

 

 

De gouden, zilveren en bronzen 

sponsorcontracten en het pluspakket hebben een looptijd van 

minimaal 1 jaar. Alle overige sponsorcontracten een looptijd 

van minimaal 3 jaar. 

Voor alle vormen van sponsoring geldt dat de kosten van het 

aanmaken en bedrukken van borden, kleding en vlaggen voor 

rekening van de sponsor komen. 

Bij een gouden en zilveren sponsor zijn er in onderling overleg 

meer mogelijkheden (inzet bij promotionele acties, clinic etc.).  

 



Met de zeer gewaardeerde steun van  

onze sponsors en partners kunnen wij  

een van de grootste en gezelligste  

tafeltennisverenigingen van  

Nederland blijven! 

 
 

 

Voor infomatie:  

Ronald van Roon: rp.vanroon@gmail.com tel 06-51572753 

Gerard van Geerenstein: prauw6@hotmail.com tel 06-30468131  


