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Informatie over ODT en sponsoring 
 
Wie zijn wij 
 
Tafeltennisvereniging ODT (Onder de Toren), met meer dan 100 leden, staat in 
Roosendaal voor ruim veertig jaar tafeltennis als breedtesport voor jong en oud.  
 
ODT is in februari 2001 voortgekomen uit een fusie van de twee Roosendaalse 
tafeltennisverenigingen SIOS (opgericht op 20 maart 1972) en Roosendaal (opgericht 
op 4 juli 1980). 
 
Sinds 1 september 2003 is ODT gevestigd in het eigen tafeltenniscentrum op het Red 
Band Sportpark. Het is een unieke locatie met mogelijkheden voor jeugd, senioren, 
recreanten, 55+-leden en minder-validen. Het ledenaantal schommelt momenteel rond 
de 120 leden. Daarmee mag ODT zich scharen onder de grootste 
tafeltennisverenigingen in afdeling Zuidwest (Noord-Brabant–Zeeland) van de NTTB 
(Nederlandse Tafeltennisbond). 
 
Onze vereniging kenmerkt zich door een brede, stabiele basis en een sterke, 
ambitieuze top. Een grote ledenparticipatie en een maatschappelijk bewust 
beleid maken de activiteiten van ODT inhoudelijk en organisatorisch mogelijk. 
Onderzocht wordt hoe het gebouw en de energievoorziening een duurzamer 
karakter kunnen krijgen.  
 
We spelen met een tiental teams in de NTTB-competitie. Daarnaast nemen er zes 
teams deel aan de recreantencompetitie in de regio Roosendaal.  
 
Onze maatschappelijke en recreatieve functie vullen we in door het organiseren van 
doelgroepgerichte toernooien en competities zoals intern  

• een seniorenmiddag; 

• het “Stijve-Spierentoernooi”; 

• het “Plankentoernooi”; 

• het Dubbeltoernooi; 

• de Clubkampioenschappen 
en extern: 

• het Open Tafeltenniskampioenschap voor basisscholen uit de gemeente 
Roosendaal; 

• het Beginnerstoernooi (voor jeugdspelers van NTTB-verenigingen die pas 
net of nog geen competitie spelen); 

• het Open Teamtoernooi (voor seniorenspelers, recreanten en landelijke 
jeugdspelers); 

• het Familietoernooi (waarbij een ODT-lid een team vormt met een familielid). 
Daarnaast presenteren wij ons op aanvraag op sportdagen of clinics van scholen. 
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Ambitie 
 
We willen in de nabije en verre toekomst de brede basis en het hoge niveau van de club 
vasthouden en onze maatschappelijke rol als aanbieder van breedtesport profileren. 
 
Uw rol 
 
Om onze ambitie te realiseren zijn, naast de ledencontributie, inkomsten uit sponsoring 
van groot belang. 
Wij zoeken sponsors die ons willen ondersteunen. Dit kan financieel, maar ook door 
inbreng in natura of als partner bij specifieke evenementen.  
 
Als tegenprestatie bieden wij u -naast de reclame-uitingen zoals in bijgaand 
sponsorplan opgenomen- de mogelijkheid om uw bijdrage aan het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) uit te dragen  
 
Voor andere sponsormogelijkheden staan wij uiteraard open. 

Mocht u nog vragen hebben over de sponsormogelijkheden of 

zich willen aanmelden voor één van de sponsormogelijkheden, 

dan kunt u altijd contact opnemen met Dick Krabbendam via 

voorzitter@ttv-odt.nl of 06 – 20 38 36 34 U kunt ook het formulier aan 

het eind van dit sponsorplan invullen en opsturen. 

Op de volgende pagina’s vindt u eerst een kort overzicht van onze sponsormogelijk-
heden. Als u in één van deze mogelijkheden geïnteresseerd bent, kunt u verderop in 
het document meer informatie over deze sponsormogelijkheden vinden. 
De eerste zeven mogelijkheden zijn bedoeld voor bedrijven. Optreden als donateur kan 
voor bedrijven en particulieren. 
 
Wij hopen van harte dat u middels één van de vele mogelijkheden onze club wilt 
ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van tafeltennisvereniging ODT, 
Dick Krabbendam, voorzitter 
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De mogelijkheden kort op een rij 

Hoofdsponsor 
U bent dé sponsor van tafeltennisvereniging ODT. U ondersteunt de ambities van onze club. 
Uw bedrijfsnaam en -logo komen te staan op een fraai reclamebord van 120 x 60 cm dat op 
een centrale plek in ons tafeltenniscentrum wordt opgehangen. Het bord wordt vervaardigd door 
een professioneel bureau. Tevens staat uw bedrijfsnaam en –logo op een bord aan de 
buitenkant van het gebouw. De naam van uw bedrijf kan gekoppeld worden aan de teams van 
ODT. De naam van uw bedrijf kan gekoppeld worden aan evenementen, georganiseerd door 
ODT. 
Meer informatie kunt u vinden op pagina 4. 

Shirtsponsor 
De naam van uw bedrijf en uw logo staat op de shirts van de competitie spelende leden van 
tafeltennisvereniging ODT waardoor u grotere naamsbekendheid krijgt in Noord-Brabant en 
Zeeland en met onze landelijk spelende heren- en jeugdteams door heel Nederland.  
Meer informatie kunt u vinden op pagina 5. 

Teamsponsor 
De naam van uw bedrijf en uw logo staat op de trainingspakken en/of sporttassen van de 
competitiespelende leden van tafeltennisvereniging ODT waardoor u grotere 
naamsbekendheid krijgt in Noord-Brabant en Zeeland en met onze landelijk spelende heren- 
en jeugdteams door heel Nederland.  
Meer informatie kunt u vinden op pagina 6. 

Bordsponsor 
Uw bedrijfsnaam en -logo komen te staan op een fraai reclamebord van 120 x 60 cm dat in het 
tafeltenniscentrum wordt opgehangen. Het bord wordt vervaardigd door een professioneel 
bureau. 
Meer informatie kunt u vinden op pagina 7. 

Materiaalsponsor 
De naam van uw bedrijf en uw logo staat op de speeltafels, teltafels en/of 
speelveldomrandingen bij competitiewedstrijden en toernooien van tafeltennisvereniging ODT 
waardoor u grotere naamsbekendheid krijgt in Noord-Brabant en Zeeland en met onze landelijk 
spelende heren- en jeugdteams door heel Nederland.  
Meer informatie kunt u vinden op pagina 8. 

Evenementensponsor 
U neemt de kosten voor uw rekening van interne toernooien van tafeltennisvereniging ODT of 
draagt bij daaraan. Uw bedrijf krijgt grotere naamsbekendheid bij leden en supporters van 
tafeltennisvereniging ODT. 
Meer informatie kunt u vinden op pagina 9. 

Adverteren website en/of informatiebulletin 
De advertentie van uw bedrijf wordt geplaatst in ons informatiebulletin “de Nieuwsflits” en/of op 
onze website. 
Meer informatie kunt u vinden op pagina 10. 

Donateur (ook voor particulieren) 
U ondersteunt tafeltennisvereniging ODT via een jaarlijkse donatie. 
Meer informatie kunt u vinden op pagina 11.  
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 3.1 

Hoofdsponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op diverse niveaus. 
De teams spelen in verschillende klassen variërend van derde divisie senioren, landelijk 
A jeugd tot zevende afdelingsklasse. Ook zijn er een aantal teams actief in de 
recreantencompetitie (Roosendaal e.o.) De teams in de competitie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB) spelen zowel in Zeeland als in Noord-Brabant. De landelijke 
(heren- en jeugd)teams spelen in heel Nederland. Als hoofdsponsor bent u de 
belangrijkste sponsor van onze vereniging en ondersteunt u de ambities van ODT. In 
de komende jaren willen we het niveau verder verhogen, goede trainingsmogelijkheden 
bieden voor ambitieuze spelers bij zowel jeugd als senioren, sport overdag gaan 
organiseren, nevenactiviteiten organiseren, etc. Als hoofdsponsor is het uiteraard ook 
mogelijk om gebruik te maken van andere sponsormogelijkheden zoals die in dit 
document zijn genoemd. 
Bij een meerjarig contract kan de naam van de hoofdsponsor opgenomen worden in de 
naam van de teams en/of de club zodat deze regelmatig in dag- en weekbladen wordt 
vermeld.  

Wat krijgt u ervoor? 

 Er wordt een bord, met de naam van uw bedrijf, op een duidelijke plaats aan de 
buitenkant van het tafeltenniscentrum gehangen. 

 Er komt een bord van 120 x 60 cm met de naam van uw bedrijf op een centrale 
plaats in het tafeltenniscentrum te hangen. Dit bord wordt gemaakt door een 
professioneel bureau. Het tafeltenniscentrum wordt ook gebruikt bij andere 
evenementen; hierdoor ontstaat nog meer naamsbekendheid voor uw bedrijf. 

 De naam van uw bedrijf kan gekoppeld worden aan de teams van ODT.  
 De naam van uw bedrijf kan gekoppeld worden aan externe evenementen, 

georganiseerd door ODT  
 De openingspagina van onze website zal voorzien worden van uw advertentie met 

een link naar uw webpagina. 
 Uw advertentie wordt op een prominente plaats in ons informatiebulletin 

opgenomen. 
 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT 

Wat zijn de kosten? 

Een vast bedrag is hiervoor niet vast te stellen. Als u geïnteresseerd bent om als 
hoofdsponsor op te treden wordt in overleg met het bestuur van ODT de voorwaarden 
van een contract besproken. 
 

Op dit moment heeft ODT een hoofdsponsor-overeenkomst met Kanjers 

Uitzendbureau.  
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 3.2 

Shirtsponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op diverse niveaus. 
De teams spelen in verschillende klassen variërend van derde divisie senioren, landelijk 
A jeugd tot zevende afdelingsklasse. Ook zijn er een aantal teams actief in de 
recreantencompetitie (Roosendaal e.o.) (voorjaar 2015). De teams in de competitie van 
de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) spelen zowel in Zeeland als in Noord-
Brabant. Het landelijk heren- en jeugdteam spelen in heel Nederland. 
U wordt de mogelijkheid geboden om een of meer teams van minimaal drie personen 
te sponsoren voor een looptijd van vier jaar. Dit betekent per persoon één shirt welke 
voorzien zal worden van uw bedrijfsnaam en/of -logo. 

Wat krijgt u ervoor? 

 Uw bedrijfsnaam is zichtbaar tijdens alle competitiewedstrijden van de teams van 
ODT 

 Uw bedrijfsnaam en/of –logo is zichtbaar tijdens toernooien waar leden van ODT 
aan deelnemen.  

 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT. 

Wat zijn de kosten?  

De kosten voor shirtsponsoring zullen in overleg met het bestuur van ODT worden 
besproken.  
U sluit een contract van 3 of 4 jaar af met de vereniging. Over de exacte contract-
voorwaarden kunnen in onderling overleg uiteraard afspraken worden gemaakt. 

Tevens kunnen er combinaties gemaakt worden met andere manieren van 

sponsoring. 

Op dit moment heeft ODT een shirtsponsor-overeenkomst met Kanjers 

Uitzendbureau, met Johnny Mijs, Remax Makelaar en met Game11, leverancier van 

tafeltennismaterialen. 
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 3.3 

Teamsponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op diverse niveaus. 
De teams spelen in verschillende klassen variërend van hoofdklasse senioren, 
regionale jeugd tot zevende afdelingsklasse. Ook zijn er een aantal teams actief in de 
recreantencompetitie (Roosendaal e.o.) (voorjaar 2020). De teams in de competitie van 
de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) spelen zowel in Zeeland als in Noord-
Brabant. Het landelijk heren- en jeugdteam speelt in heel Nederland. 
U wordt de mogelijkheid geboden om een of meer teams van minimaal drie personen 
te sponsoren. Dit betekent per teamlid een trainingspak en/of sporttas welke voorzien 
zal worden van uw bedrijfsnaam en/of -logo. 

Wat krijgt u ervoor? 

 Uw bedrijfsnaam is zichtbaar tijdens alle competitiewedstrijden van een of meer 
door u gesponsorde teams van ODT. 

 Uw bedrijfsnaam en/of –logo is zichtbaar tijdens toernooien waar leden van de door 
u gesponsorde teams van ODT aan deelnemen.  

 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT. 

Wat zijn de kosten?  

Voor teamsponsoring gelden de volgende tarieven: 
 
Materiaalkosten, inclusief bedrukking 
Landelijke jeugd- of seniorenteams:  € 500,00 per jaar 
Eerste regionale jeugd- of seniorenteams: € 350,00 per jaar 
Overige teams:    € 200,00 per jaar 
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 3.4 

Bordsponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op verschillende landelijke en afdelingsniveaus. 
Als u kiest voor deze vorm van sponsoring zorgt ODT dat er een fraai bord met de naam 
en/of het logo van uw bedrijf in het tafeltenniscentrum komt te hangen. 

Wat krijgt u ervoor? 

 Een fraai vervaardigd reclamebord met naam en/of logo van uw bedrijf dat in het 
tafeltenniscentrum wordt opgehangen. Het bord wordt vervaardigd door een 
professioneel bureau, de afmetingen van het bord zijn 120 x 60 cm. 

 Het tafeltenniscentrum wordt ook gebruikt door andere verenigingen en voor 
andere evenementen. Hierdoor ontstaat nog meer naamsbekendheid voor uw 
bedrijf.  

 U kunt ook kiezen voor een bord op de buitenmuur van onze accommodatie, u 
heeft dan exposure richting bezoekers van de Wielerexperience. 

 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT. 

Wat zijn de kosten? 

Afhankelijk van de duur dat u de bordsponsoring overeenkomt gelden de volgende 
tarieven: 
Bord binnen: 

120 x 60 cm 
1 jaar € 200,00 
2 jaar € 375,00 
3 jaar € 525,00 
4 jaar of langer: tarief in overleg 
 
 
Deze kosten zijn inclusief het vervaardigen van een bord. Het bord komt op een 
prominente plaats in de zaal of op de buitenmuur van onze accommodatie te hangen. 
 
Uiteraard kunnen speciale afspraken worden gemaakt indien u uw bedrijfsnaam en/of 
logo op meer borden in of op het tafeltenniscentrum wilt tonen. Tevens kunnen er 
combinaties gemaakt worden met andere manieren van sponsoring 
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 3.5 

Materiaalsponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op verschillende landelijke en afdelingsniveaus. 
Als u kiest voor deze vorm van sponsoring zorgt ODT dat de naam en/of het logo van 
uw bedrijf op de speeltafels, de teltafels en/of de speelveldomrandingen zichtbaar is. 

Wat krijgt u ervoor? 

 De naam en/of logo van uw bedrijf wordt vermeld op de zijkant van de speeltafels, 
op de teltafels en/of op de speelveldomrandingen. 

 Uw bedrijfsnaam en/of –logo is zichtbaar tijdens thuiswedstrijden en -toernooien 
waar leden van ODT aan deelnemen. 

 De teams in de competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) spelen 
tegen teams uit Zeeland als in Noord-Brabant. Het landelijk heren- en jeugdteam 
speelt tegen teams uit heel Nederland. 

 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT. 

Wat zijn de kosten? 

Voor materiaalsponsoring gelden de volgende tarieven: 
 
Speeltafels, stickers op de zijkanten: 
3 jaar € 500,00 
5 jaar € 700,00 
 
Teltafels, stickers op de zijkanten: 
3 jaar € 50,00 
5 jaar € 100,00 
 
Speelveldomrandingen, bedrukking 
3 jaar € 100,00 per stuk 
 
Deze kosten zijn inclusief het vervaardigen van de stickers voor de speel- en teltafels 
cq voor de aanschaf en de bedrukking van de speelveldomrandingen. 
 
Er kunnen combinaties gemaakt worden met andere manieren van sponsoring 
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 3.6 

Evemementensponsor 

Wat houdt het in? 

Tafeltennisvereniging ODT is een vereniging met rond de 120 leden waarvan 80 leden 
(jeugd en senioren) competitie spelen op verschillende landelijke en afdelingsniveaus. 
Als u kiest voor deze vorm van sponsoring draagt u bij aan de kosten van interne 
evementen van ODT. 

Wat krijgt u ervoor? 

 De naam en/of logo van uw bedrijf wordt vermeld tijdens interne toernooien van 
ODT 

 U ontvangt iedere uitgave van ons informatiebulletin (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT. 

Wat zijn de kosten? 

Wanneer uw evenementensponsor bent, vergoedt u geheel of gedeeltelijk de kosten 
van o.a. clubkampioenschappen, het “Plankentoernooi”, het “Stijve Spierentoenooi”, 
georganiseerd voor leden van ODT: Deze kosten bestaan uit bekers, prijzen, 
consumpties e.d. 
Voor externe toernooien en evenementen heeft ODT op dit moment een overeenkomst 
met onze hoofdsponsor, Kanjers! Uitzendbureau. 
 
Er kunnen combinaties gemaakt worden met andere manieren van sponsoring 
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 3.7 

Adverteren 

Wat houdt het in? 

 
Website 
U kunt een advertentie plaatsen op onze website www.ttv-odt.nl, die wekelijks 
vernieuwd wordt en die gemiddeld iedere week wordt bezocht door 500 bezoekers 
(exacte statistieken tonen wij u op aanvraag). Er zijn mogelijkheden voor het plaatsen 
van advertenties op meer pagina’s op de website. 

Wat krijgt u ervoor? 

 
Website 
 Uw advertentie wordt uiteraard geplaatst op onze website zodat uw bedrijf bij de 

bezoekers van onze site onder de aandacht wordt gebracht. Ook is er de 
mogelijkheid om direct door te klikken naar de website van uw bedrijf. 

 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT 

Wat zijn de kosten? 

 
Website 
De kosten voor een advertentie op de openingspagina van onze website en op de 
lichtkrant bedragen € 50,- per jaar. 
 
Tafeltennisvereniging ODT streeft ernaar om meerjarige overeenkomsten af te sluiten, 
waarbij tijdens de duur van de overeenkomst de overeengekomen prijs niet zal worden 
verhoogd.. 
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 3.8 

Donateur 
Ook voor particulieren 

Wat houdt het in? 

Een jaarlijkse donatie aan tafeltennisvereniging ODT om de club te ondersteunen. Dit 
is bedoeld voor zowel bedrijven als particulieren. 

Wat krijgt u ervoor? 

 U ontvangt het informatiebulletin van onze club (per e-mail of op papier). 
 U ontvangt uitnodigingen voor speciale activiteiten en evenementen van ODT 

Wat zijn de kosten?  

De jaarlijkse bijdrage kunt u zelf bepalen. Wij gaan uit van een minimale jaarlijkse 
bijdrage van € 25. U ontvangt automatisch ieder jaar van onze penningmeester een 
verzoek om uw donatie te voldoen. U kunt op ieder moment uw jaarlijkse donatie 
stopzetten. 
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 SPONSORFORMULIER TAFELTENNISVERENIGING 

ODT 
 

 
Graag ontvang ik meer informatie over de sponsormogelijkheden van 
tafeltennisvereniging ODT. Neem hiervoor contact met mij op.  
De mogelijkheden waarin ik interesse heb of me voor wil aanmelden, 
heb ik hieronder aangekruist. 
 
 

 Hoofdsponsor 

 Shirtsponsor 

 Teamsponsor 

 Bordsponsor 

 Materiaalsponsor 

 Evenementensponsor 

 Adverteren 

Graag meld ik me aan als: 

 

 Donateur (ook voor particulieren) 

 Voor een jaarlijks bedrag van € ____ (minimaal € 25) 

 
Bedrijfsnaam  __________________________________ 
 
Contactpersoon  __________________________________ 
 
Adres   __________________________________ 
 
Postcode en plaats  __________________________________ 
 
Telefoonnummer  __________________________________ 
 
e-mail adres   __________________________________ 
 
 
 
Datum:  ________________ Handtekening: _________________ 
 
 
 
Dit formulier mailen naar sponsoring@ttv-odt.nl 


