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OVER ISC

• 550 leden

• 8 outdoor gravelterreinen

• 4 indoor hard court terreinen

• 4 outdoor padelterreinen

• alle terreinen met led verlichting

• cafetaria met zicht alle terreinen

• ruim terras met zicht op de 

outdoor tennis- en padelterreinen

3



SOCIAAL DOEL

• bevorderen en ontwikkelen van de tennis- en padelsport

• voor zowel jong als oud

• recreatief als competitief

• in een moderne en aantrekkelijke accommodatie

• zowel indoor als outdoor
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VISIE

ISC Tennis & Padel streeft naar:

• een open karakter en sfeer waar iedereen zich welkom voelt

• een dynamische en kwalitatieve jeugdwerking

• ledenbetrokkenheid en participatie

• een centrale rol voor vrijwilligers

• een moderne infrastructuur met maximale toegankelijkheid

• het gebruik van duurzame en energiezuinige voorzieningen

• een ecosportieve sportclub

• een gevarieerd competitieaanbod met aandacht voor Fairplay

• optimale ledencommunicatie via digitalisering en sociale media

• een gezonde financiële basis
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WELKE EVENEMENTEN ORGANISEERT ISC ?



WELKE EVENEMENTEN ORGANISEERT ISC?

Evenementen zijn belangrijk voor de club maar zijn ook opportuniteiten om sponsors in beeld te brengen.

Een greep uit ons aanbod:

• 4 TennisVlaanderen tornooien tennis

• 4 Tennis Vlaanderen tornooien padel

• Fundays

• Senioren Beker Kempen

• KVT- en interclubontmoetingen

• Wintercompetitie

• Wintercup

• Start to Tennis – Start to Padel

• Stages voor jeugd en volwassenen

• …
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WAAROM ZOU U SPONSOR WORDEN?



WAAROM ZOU U SPONSOR WORDEN ?

Sponsors zijn voor ons belangrijk en dat laten wij ook zien. Naast de
naamsbekendheid en sympathie die u met sponsoring bij onze
achterban creëert, motiveren wij onze leden om onze sponsors de
voorkeur geven.

Wij gaan actief met sponsors om en helpen sponsors om waarde uit
sponsoring te halen. Bijvoorbeeld door sponsors met elkaar in contact
te brengen, of sponsors actief via onze website, sociale media of tv-
scherm te laten communiceren.

Op deze manier bereiken onze sponsors hun doelen en creëren wij een
succesvolle samenwerking.
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WAAROM ZOU U SPONSOR WORDEN ?

• meer betrokkenheid bij de club

• extra commerciële kansen creëren 

• lokale bekendheid versterken

• betrokkenheid en extra fun factor bij activiteiten en evenementen

• u wordt onderdeel van een groeiende lokale groep ondernemers die 
sport willen verbinden met hun eigen merk
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BESTEDING SPONSORINKOMSTEN ?



BESTEDING SPONSORINKOMSTEN?

• verbetering infrastructuur (bv. vervanging hekwerk)

• inrichting terras accommodatie padel

• aankoop tennismaterieel

• aankoop barcontainer

• renovatie keuken

• renovatie sanitaire voorzieningen

12



SPONSORFORMULES



SPONSORFORMULES
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ISC Tennis & Padel heeft een aantal basispakketten samengesteld waarbij ter uitbreiding een aantal opties 
kunnen worden toegevoegd. 

Het is de ambitie van de club om een duurzame relatie uit te bouwen met u als sponsor. 

Uiteraard kunnen pakketten in onderling overleg op uw specifieke wensen worden afgestemd rekening 
houdende met de visie van de club.

Een korte introductie tot de mogelijkheden
• u sponsort tennis en/of padel
• tennis indoor en/of outdoor
• padel outdoor
• clubsponsor, co-sponsor of evenementensponsor



SPONSORFORMULES
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TENNIS



SPONSORFORMULES – TENNIS - INDOOR
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AUSTRALIAN OPEN

✓ co-sponsor

✓ sponsordoek 340 x 174 cm in frontlit 510 gr/m2 (lange zijde)

✓ full colour, recto bedrukt

✓ advertentie op website www.isctc.be

✓ advertentie op 2 tv-schermen

✓overeenkomsten vanaf 2 jaar

✓ 365 dagen zichtbaarheid

✓ (lidmaatschap ISC businessclub)

http://www.isctc.be/


SPONSORFORMULES – TENNIS - OUTDOOR
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ROLAND GARROS

✓ co-sponsor

✓ sponsordoek 220 x 80 cm in mesh 270 gr/m2 (lange zijde)

✓ 2 kleurendruk groen/zwart, recto

✓ advertentie op website www.isctc.be

✓ advertentie op 2 tv-schermen

✓overeenkomst vanaf 2 jaar

✓ zichtbaarheid van april t.e.m. oktober

✓ (lidmaatschap ISC businessclub)

http://www.isctc.be/


SPONSORFORMULES – TENNIS - OUTDOOR
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GRAND SLAM
✓ clubsponsor met exclusieve voordelen
✓ sponsordoek 1100 x 200 cm in mesh 270 gr/m2 (korte zijde)

✓ 2 kleurendruk groen/zwart, recto
✓ advertentie op website www.isctc.be
✓ advertentie op 2 tv-schermen
✓overeenkomsten vanaf 3 jaar
✓ zichtbaarheid van april t.e.m. oktober
✓naamsvermelding op roll-up banner (365d)
✓ initiatie of teambuilding 4 personen
✓VIP behandeling tijdens finaledag 2 tornooien
✓ sponsor van de maand actie
✓ (lidmaatschap ISC businessclub)

http://www.isctc.be/


SPONSORFORMULES
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PADEL



SPONSORFORMULES – PADEL - OUTDOOR
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BANDEJA

✓ co-sponsor

✓ sponsordoek 190 x 80 cm in mesh 270 gr/m2 (hekwerk)

✓ 2 kleurendruk zwart/wit, recto

✓ advertentie op website www.isctc.be

✓ advertentie op 2 tv-schermen

✓overeenkomsten vanaf 2 jaar

✓ 365 dagen zichtbaarheid

✓ (lidmaatschap ISC businessclub)

http://www.isctc.be/


SPONSORFORMULES – PADEL - OUTDOOR
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VIBORA
✓ clubsponsor met exclusieve voordelen
✓bestickering van de glazen wand
✓ full colour, transparant, recto
✓ advertentie op website www.isctc.be
✓ advertentie op 2 tv-schermen
✓overeenkomsten vanaf 3 jaar
✓ 365 dagen zichtbaarheid
✓naamsvermelding op roll-up banner (365d)
✓ initiatie of teambuilding padel 4 personen
✓VIP behandeling tijdens finaledag van 2 tornooien
✓ sponsor van de maand actie
✓ (lidmaatschap ISC businessclub)

http://www.isctc.be/


SPONSORFORMULES – EVENEMENTEN
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PRIJZEN



SPONSORFORMULES – PRIJZEN TENNIS
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ROLAND GARROS AUSTRALIAN OPEN GRAND SLAM

240 eur per jr 360 eur per jr 1200 per jaar

20 eur per md 30 eur per md 100 eur per md



SPONSORFORMULES – PRIJZEN PADEL
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BANDEJA VIBORA

300 eur per jr op aanvraag

25 eur per md op aanvraag (*)

(*) afhankelijk van het aantal m2 bestickering



OPTIES en KORTINGEN



SPONSORFORMULES – OPTIES (*)
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- 4 x mini-doek op tennisnet indoor (formule Australian Open) of outdoor 

(formule Grand Slam) in frontlit 510 gr/m2

- mogelijkheid tot organisatie van een tennis- of padelevent (bv. clinic)

- ISC-lidmaatschap

- vlaggen of outdoor banner

- mogelijkheid tot extra publiciteit tijdens tornooien

- gebruik van het clublokaal of infra voor eigen productlancering of 

onthaal van klanten

(*) prijzen op aanvraag



SPONSORFORMULES – KORTINGEN
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- tennis outdoor Blok 2 : 5 %

- tennis outdoor Blok 3 : 10 %

- 2 doeken kopen, derde gratis (*)

(*) actie geldig op Roland Garros en Bandeja



WAAR KOMT MIJN RECLAME?



WAAR KOMT DE SPONSORDOEK TENNIS ?
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WAAR KOMT DE MINI-DOEK TENNIS?
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Voorbeelden : sponsordoek indoor 340 x 174 cm (full colour)
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Voorbeelden: sponsordoek outdoor tennis 220x80 cm
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WAAR KOMT DE SPONSORDOEK & BESTICKERING PADEL?
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Voorbeelden : sponsordoek padel 190 x 80 cm
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TOEKOMSTPLANNEN



TOEKOMSTPLANNEN

• overdekte padelvelden

• oprichting ISC businessclub om b2b-relaties te versterken

• organisatie after work padel

• …
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SPONSORCOMITE



SPONSORCOMITE

• Johnny Loodts, voorzitter Indoor Sport Center vzw

• Wilfried Van Loon, sales manager bij Mapeco

• Kristof Boogaerts, senior vice president J & J Medical Devices Germany

• Gunter Segers, accountant bij B2B Tax Advisors

39



VRAGEN ?


