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03/309.00.00          INFO@IMMOVDL.BE

Eddy en Frederik Van den Langenbergh
wensen u een sportief tennisseizoen toe.
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INHOUDSTAFEL
Al lereerst  onze beste wensen voor 2020!

Wij  z i jn reeds gestart  met de voorbereiding van het nieuwe 
zomerseizoen. U mag komend seizoen enkele verander ingen 
verwachten op uw club.

De opbodavond van vor ig seizoen heeft  ervoor gezorgd dat 
de hele vrouwenkleedkamer vol ledig vernieuwd is.

Daarnaast stapt T.C. Brabo mee op de digi ta le t re in.  Het 
ant ieke reservat iebord heeft  p laats geruimd voor digi ta le 
terreinreservat ie.  Hierover verder in de brochure meer info.

Noteer alvast  in uw agenda dat onze jaar l i jkse “Pay & Cash”-
dag door gaat op zaterdag 1 februar i ,  vanaf 14u. We hopen 
ju l l ie daar al lemaal te verwelkomen.
 

Met sport ieve groeten,

Bestuur T.C. Brabo vzw

Beste  Brabo- leden,
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OFFICIËLE

T.C. Brabo wi l  z ich opnieuw ui tgebreid meten met de 
concurrent ie.Bi j  de volwassenen zi jn er 18 ploegen  
ingeschreven, zowel gewestel i jk ,  a ls nat ionaal .

De interclubmatchen worden zaterdag vanaf 14.00u  
gespeeld en zondag vanaf 10.00u. De jeugd speel t  
woensdag vanaf 14.30u. Heren 65+ spelen vanaf 
midden mei op donderdag. Recretat ieve tennissers  
houden er best rekening mee dat er die uren weinig zal  
getennist  kunnen worden.

Wie interclub wenst te spelen dient zi jn l idgeld TEN 
LAATSTE op 1 februari  betaald te hebben.

ACTIVITEITEN
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INTERCLUB

Als de dagen lang zi jn en de nachten kort ,  dan organiseert 
T.C. Brabo zi jn dubbel- tornooi .  Di t  is  het  hoogtepunt 
van het jaar!  In de hele regio weten tennissers dat de  
ambiance t i jdens deze week uniek is en de pr i jzen  
navenant.

Onze wedstr i jd le iders die di t  tornooi  hebben grootgemaakt 
z i jn opnieuw Steven Cal lens en Marc Claes, di t  jaar  
b i jgestaan door Steven Nys.

Zi j  gaan di t  jaar opnieuw voor 250 ingeschreven ploegen, 
verdeeld over 18 reeksen. Er wordt  u i teraard al leen maar 
dubbel  gespeeld:  heren, dames en gemengd.

Inschr i jven kan tot  d insdag 16 juni  (23:59u)

T.C. Brabo Dubbeltornooi  -  van 19 tot  28 juni  2020

DUBBEL-TORNOOI JEUGD-TORNOOI

Jeugd van 9 tot  15 jaar kan zich opnieuw meten met  
toptalenten ui t  de hele regio van 15 tot  22 augustus. 
We verwachten opnieuw 200 inschr i jv ingen.



SPORTIEVE

ELKE DINSDAG van 19.30u tot 21.00u

U kan uw dubbelspel  verf i jnen op tact isch vlak,  onder be-
geleiding van onze gediplomeerde trainers.  Na af loop kr i jgt 
u een hapje en een drankje aangeboden door de ui tbat ing.

Elk l id kan zich hiervoor gratis inschri jven. 
Inschr i jv ingen slui ten te lkens af  op maandagavond.

ACTIVITEITEN
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DUBBEL-AVONDEN

Vanaf 24 augustus wordt onder de leden van de club  
ui tgemaakt wie in z i jn/haar leef t i jdscategor ie en op zi jn/
haar niveau de beste tennisser van het seizoen is.

Zowel voor de enkel-spelers als voor de dubbelaars zal 
de wedstr i jd le id ing meerdere reeksen aanbieden. U vindt 
zeker uw gading. Neem niet  te veel  tennishooi  op uw vork 
en beperk het aantal  reeksen waarin u wi l  deelnemen tot 
maximaal 4. 

Vanaf 1 augustus zul len de reeksen bekend zi jn en kan u 
z ich inschr i jven. Inschr i jven kan tot  vr i jdag 21 augustus 
v ia www.tennisvlaanderen.be

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN PETANQUE-TORNOOI

Tennissende en bezoekende leden kunnen zich even in 
de Provence wanen als ze deelnemen aan het jaar l i jkse 
petanque-tornooi .

Vorm een ploeg met 2 of  3 spelers,  verzin een leuke ploeg-
naam en begin er aan vanaf 31 augustus.  Het tornooi  wordt 
georganiseerd door onze ui tbater Guy Broos.



SENIOREN
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Nog enkele maanden het seizoen start .  De gelegenheid om 
het even te hebben over de oude garde mannen/ vrouwen: 
off ic ië le term “De Senioren”.

Sinds verschi l lende jaren is er op donderdagnamiddag de 
gelegenheid om onze stramme spieren los te gooien. De 
algemene regel  is :  iedereen speel t  met iedereen. 

Bi j  aankomst op de club gaan de namen van de  
deelnemers in een pot en de verantwoordel i jke stel t  b i j  lot ing 
de dubbelploegen samen. Na de inspanning volgt  dan de 
ontspanning tussen pot en pint .

In de begin jaren hadden we een bezett ing van 3 tot  4 
en ui tzonder l i jk  5 terreinen. Ver leden seizoen haalden we 
een gemiddelde van 2 pleinen, verdeeld in dubbel-  of  een 
enkelwedstr i jd.  De reden hiervoor is dat de formule niet 
compet i t ief  is  ingesteld maar meer het recreat ieve aspect 
benadrukt  en ook leden die ( t i jdel i jk)  stoppen wegens 
kwetsuren.

Een icoon van de club, Jean-Luc Vanslype is er niet 

meer.  Gezien de ouderdom is het niet  evident dat andere  
kandidaten zich melden. Leden die de jongere generat ie 
niet  meer aankunnen zi jn al t i jd welgekomen.

Een aanrader om deze seniorendagen af  te s lu i ten is het 
t radi t ionele etent je op donderdagavond. Onze ui tbater Guy 
zal  er  a l les aan doen om ons, met z i jn ploeg, aangenaam 
te verrassen.

Meer weten over het recreat ieve gedeel te bel  dan naar: 
Jos Wil lemen - 0478 21 74 62. 

Met sport ieve groeten,
Jos Wi l lemen
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DUBBEL-AVONDEN

Ook in compet i t ieverband zi jn onze senioren zeer act ief .
Nat ionaal  gaan de heren voor de zoveelste Belgische t i te l 
in de categor ieën veteranen boven de 60 en boven de 65 
jaar.

In de Antwerpse Vereniging Van Vr iendenclubs wordt de 
deelname bevest igd aan de Bekers Claus en Sal iën,  zowel 
heren (+60 jaar)  /  dames (+50 jaar)  of  gemengd. 

Leden die over het compet i t ie-gebeuren graag meer wi l len 
weten contacteren:
 -  Eddy Call ier -  0475 97 01 15  (voor de heren)
 -  Andrea Spoelgen -  0472 88 93 04  (voor de dames)

SENIORENCOMPETITIE

Dinsdag zi jn het de dames die in de voormiddag de terreinen 
inpalmen. Deze sporters genieten na hun optreden van 
een lekker f lesje cava of  wi jn (ui t  goede bron vernomen).

Al le dames zi jn ten zeerste welkom om mee een bal let je 
te s laan!

DAMES





T.C. BRABO TENNISSCHOOL
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De T.C. Brabo Tennisschool  b iedt groeps- en pr ivélessen aan aan onze leden om technisch en tact isch betere tennissers 
te worden. Van beginner tot  compet i t iespeler,  van jong tot  oud, iedereen kan terecht bi j  onze gediplomeerde tennis leraars. 

Voor k inderen van 3 tot  12 jaar volgen we het KidsTennis-programma van Tennis Vlaanderen. Op de volgende pagina’s v indt 
u hierover de gedetai l leerde ui t leg.  Tieners kunnen bi j  ons ook terecht.  Voor hen organiseren we groepslessen op maat,  d ie 
mooi aanslui ten op de KidsTennis-opleiding. Ook voor beginnende t ieners hebben we een mooi aanbod. 

Al  onze tennis lessen starten vanaf maandag 20 apr i l . 

Ti jdens de paas- en zomervakant ie z i jn er wekel i jks tenniskampen waarin u uw kinderen kan inschr i jven.

Leer l ingen dienen l id te z i jn van T.C. Brabo. Als l id van T.C. Brabo hebben u of  uw kinderen de mogel i jkheid een hele zomer 
vr i j  te tennissen op onze club.

Voor meer info of  inschr i jv ingen kan u z ich r ichten tot :

Yves Van Diest
Hoofdtrainer
0475 96 37 77
tennisschool@tcbrabo.be

Marc Claes
Hoofdtrainer
0475 65 10 33
tennisschool@tcbrabo.be



Voor k inderen van 3 jaar tot  12 jaar wordt  er les gegeven volgens de KidsTennis- formule.

KidsTennis is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die te lkens een andere k leur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen 
op een aangepast terrein met een ander type bal .  De 5 KidsTenniskleuren zorgen ervoor dat er naar een doel  kan gewerkt 
worden. Een KidsTennisser beleeft  n iet  a l leen veel  p lezier,  h i j  of  z i j  leert  ook op een kwal i te i tsvol le manier tennissen.

Het lessenpakket omvat 9 groepslessen van elks 1 uur.
U kan uw kinderen inschi jven voor meerdere of  langere lesmomenten. 
Vanaf een tweede lesuur/week geniet  u van een kort ing op di t  lespakket (-  €10,00)

KIDSTENNIS
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09KidsTennis  Wit  3 tot 5 jaar - € 100,00
Het vormt een goede en leuke voorbereiding op de verdere tennisontwikkel ing.Niet  a l leen 
veel  p lezier,  h i j  of  z i j  leert  ook op een kwal i te i tsvol le manier tennissen. Kinderen gaan 
op een plezier ige manier bewegen en spelen in een tenniswereld.  Ze beleven plezier en 
maken vr iendjes.  Incl.  gratis Wilson racketje (zolang voorraad strekt)

Lessen mogel i jk  op
Woe: 13u -  18u

Zat:  9u -  12u

KidsTennis  Blauw  5 tot 6 jaar - € 100,00
Voor k ids van 2de kleuterklas tot  en met 1e leer jaar.  Kinderen spelen op een kleiner 
aangepast terrein (2,75m op 8,23m) over de breedte van het enkel terrein.  Focus op basis- 
oefeningen tennis,  coördinat ie en spel let jes om gemakkel i jker te leren tennissen

Lessen mogel i jk  op
Woe: 13u -  18u

Zat:  9u -  12u

KidsTennis  Rood 7 tot 8 jaar - € 100,00
Voor k ids van 3de kleuterklas tot  3de leer jaar.  Je speel t  over de breedte van het dubbel-
terrein (5,5m op 11m). Je bewegingen worden groter:  je leert  je s lag voor te bereiden en 
ui t  te zwaaien. Er worden eerste stappen gezet in het spelen van echte wedstr i jden.

Lessen mogel i jk  op
Woe: 13u -  18u

Zat:  9u -  12u

KidsTennis  Oranje 9 tot 10 jaar - € 110,00
Voor spelert jes van 2de leer jaar tot  5de leer jaar.  Je speel t  op een korter en smal ler  terrein 
(18m). Tact iek wordt  belangr i jker:  je leert  ‘d iep’ en ‘breed’ spelen. Je leert  met de boven-
handse opslag het punt te starten.

Lessen mogel i jk  op
Woe: 13u -  18u
Vri j :  16u -  19u

Zat:  9u -  14u

KidsTennis  Groen 10 tot 12 jaar - € 110,00
Dit  is  het laatste opleidingsniveau voor spelers van 4e leer jaar tot  2e middelbaar.  Je 
speel t  op een 21-meter terrein,  een verkorte versie van het vol ledige terrein.  Focus op: 
verf i jnen van de slagen, tact iek toepassen, scoren, de tegenstander doen mislukken, . . .

Lessen mogel i jk  op
Woe: 13u -  18u 
Vr i j :  16u -  19u

Zat:  9u -  14u

1

2

3

4
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TIENERTENNIS   € 110,00
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een opleidingsconcept voor t ieners van 13 tot  16 jaar. 

De opleiding is ger icht  op twee doelgroepen:  
de spelers die verder doorstromen vanui t  KidsTennis 
Groen en nieuwe spelers die wi l len starten met tennis 
op latere leef t i jd.

Deze spelers komen snel ler  tot  opslag, ral ly,  scoren 
en zul len snel ler  evolueren.

Het lessenpakket omvat 9 groepslessen van elks 1 uur. 

Lessen mogel i jk  op
Woe:  13u tot  18u
Vri j :   16u tot  21u
Zat:   09u tot  14u

TENNISKAMPEN   € 180,00/deelname*

Tenniskampen zi jn de ideale manier om kinderen te laten  
kennismaken met de tennissport .
 
Ook voor de gevorderde jeugdspeler is een kamp een door- 
gedreven training die mooi aanslui t  b i j  z i jn of  haar niveau.

* + €10,00 voor niet- leden

Paaskamp

13 apr i l  tot  17 apr i l

Zomerkampen

06 ju l i  tot  10 ju l i
13 ju l i  tot  17 ju l i
20 ju l i  tot  24 ju l i

03 augustus tot  07 augustus
10 augustus tot  14 augustus
17 augustus tot  21 augustus
24 augustus tot  28 augustus

Programma

Vooropvang  vanaf 08:30u 
Omnisport   09:00u tot  10:15u
Tennis   10:30u tot  12:00u
Lunchpauze  12:00u tot  13:30u
Tennis  13:30u tot  15:30u
Naopvang  tot  16:00u

Inclusief  warm middagmaal en  
drankjes t i jdens de pauzes

Vri jdag is tornooidag. 
Pr i jsui t re ik ing voor al le groepen  
start  op 15:15u

FAMILIEKORTING: 2e Kind - € 10,00 / 3e Kind - € 20,00



COMPETITIETENNIS
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Compet i t ietraining voor de gevorderde 
jeugdspelers ( jeugdinterclub, tornooi- 
spelers)

Leeft i jd:  vanaf 12 jaar
(spelen met gele bal  over vol ledig veld) 

Elke maandag & vr i jdag 
van 18:00u tot  19:30u 

Ook mogel i jkheid tot  volgen van 1 
sessie/week (€ 165,00)

VOLWASSENEN PRIVÉLESSEN

€ 320,00 - 9x2  lessen van 1,5u € 110,00 - 9 groepslessen van  1u

U heeft  de mogel i jkheid om zel f 
een groep spelers samen te  
stel len om zo samen aan uw tennis-
spel  te werken.

Lessen mogel i jk  op
Ma:  19u tot  21u
Woe:  19u tot  21u
Do:  19u tot  21u

€ 320,00 - 10 beurtenkaart

Privé- lessen (1u/ les) z i jn de manier 
om uw techniek te verf i jnen. Erg  
nutt ig voor de jonge spelers,  maar  
zeker ook aan te bevelen voor de  
volwassenen die het tennis onder de 
knie wi l len kr i jgen.

Van beginner tot  gevorderde compet i -
t iespeler bieden onze gediplomeerde 
lesgevers de mogel i jkheid om u net 
dat stapje verder te brengen.

Lessen mogel i jk  op
Al le dagen:  09u tot  21u

Met ui tzonder ing van
Woe:   13u tot  18u
Zat:    09u tot  14u



HOE LID WORDEN?
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Was u al  spelend l id in 2019 en is uw adres,  te lefoonnummer of  e-mai l  n iet  gewi jz igd,  dan betaal t  u gewoon uw l idgeld 
2020. Zi jn uw contactgegevens (e-mai l ,  adres, . . . )  gewi jz igd,  gel ieve deze dan aan te passen via uw dashboard op  
Tennis Vlaanderen. U kan enkel  uw terrein reserveren en op de hoogte bl i jven via e-mai l  en de Tennis Vlaanderen-app als 
uw gegevens up to date z i jn.

U WAS SPELEND LID IN 2019

Was u geen spelend l id in 2019 dan dient u een aanvraag tot  l idmaatschap te sturen naar leden@tcbrabo.be
Bi j  uw aanvraag horen volgende gegevens:
 Persoon:   Naam, Voornaam, M/V, geboortedatum, nat ional i te i t
 Adres:    Straat,  Nummer,  Bus, Postcode, Woonplaats
 Contact :    Telefoon, GSM, Emai l -adres
 Tennisver leden:  Vor ige c lub(s),  Tennis Vlaanderen l idnummer

Ook op www.tennisvlaanderen.be kunnen leden, oud- leden hun l idmaatschap ver lengen alsook hun persoons- en contact- 
gegevens wi jz igen. Nieuwe leden kunnen via deze si te l idmaatschap aanvragen.

U BENT NIEUW LID

ONLINE LID WORDEN VAN T.C. BRABO
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BETALING

-  Op onze pay&cash dag op zaterdag 1 februar i
-  Via bankoverschr i jv ing op het rekeningnummer van de club
  BE64 4025 5311 8952, TC BRABO vzw, Riemstraat 76, 2970 Schi lde
  Vergeet niet te vermelden voor welke personen u l idgeld betaalt .

TARIEVEN BETAALD VOOR 2/2/20

Volwassenen € 170,00 € 195,00

Studenten 18+ met studentenkaart € 120,00

Juniors 15 tot  17 jaar geboren 2003 -  2005 € 120,00

Jeugd 12 tot  14 jaar geboren 2006 -  2013 € 85,00

Jeugd 6 tot  11 jaar geboren 2009 -  2014 € 55,00

Jeugd 0 tot  5 jaar geboren 2015 -  2020 grat is

Famil ies € 470,00 € 530,00

Bezoekers/Petanquel id deelname aan clubact iv i te i ten € 30,00

Lidgelden spelende leden incl.  bi jdrage verplichte verzekering Tennis Vlaanderen

LIDGELDEN

EERSTE KEER LID?

Was u nooi t  eerder l id op T.C. Brabo, dan is het 
voordeel tar ief  van toepassing in uw eerste jaar 
l idmaatschap: 
€ 170,00/volwassene -  € 470,00/fami l ie



verzekeringen

GROEP CALLENS

www.groepcallens.be



1 .  Log in  op d e pc
-  Ga naar www.tennisvlaanderen.be
- Log in met je l idnummer en wachtwoord.
  Kl ik daarna op “ terrein”.

2. Reserveer uw terrein
-  Selecteer eerst  de huidige datum
- Kl ik op een vr i j  uur (groen) en je kr i jgt  een   
  scherm te z ien waar in de reservat ie kan
  gemaakt worden.

3. Voeg spelers toe
-  Druk op “Speler toevoegen”.  Typ de naam van
  het l id waarmee je wi l  spelen in.  Deze naam
  komt dan automat isch in di t  vak als “speler 2”.
-  Druk op “Opslaan” om de reservat ie te  
  bevest igen.

DIGITALE 
TERREINRESERVATIE

Op je spelersdashboard kan u in het blokje  
“Terreinreservat ie”  een overzicht  v inden van uw 
reservat ie.  U kan hier ook uw gemaakte terrein- 
reservat ie wi jz igen of  verwi jderen.

Het zal  u direct  opval len:  het ant ieke reservat iebord heeft 
een digi ta le opvolger gekregen. U zal  dus niet  meer naar uw 
kaart je moeten zoeken. Vanaf di t  seizoen reserveert  u uw 
terrein digi taal  (z ie stappenplan hiernaast) .

Van zodra u uw l idgeld heeft  betaald,  wordt  uw reservat ie- 
mogel i jkheid act ief ,  en kan u uw terrein reserveren. 
Het is enkel  mogel i jk  een terrein te reserveren via de pc op 
de club, voor de dag zel f ,  net  zoals de afgelopen seizoenen.

Om een terrein te reserveren heeft  u uw l idnummer (of  e-mai l ) 
en paswoord Tennis Vlaanderen nodig. 
Er zal  b i j  aanvang van het seizoen een handleiding + l i js t  met 
l idnummers Tennis Vlaanderen beschikbaar z i jn.

Terreinen voor de verschi l lende lessen van de tennisschool , 
interclub, Beker Claus, Dubbel-avonden en andere act iv i te i ten 
worden vooraf  voor u gereserveerd.  Hiervoor hoeft  u dus 
geen reservat ie(s)  te voorzien.

gel ieve te mai len naar leden@tcbrabo.be

VRAGEN / PROBLEMEN MET LOGIN

15
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Zaterdag 1 februar i vanaf 14u Pay & Cash dag + infomoment zomerseizoen 2020

Zaterdag 28 maart Openingsbal

Zaterdag 4 apr i l Start  tennisseizoen

Maandag 13 apr i l vanaf 10u Paasbrunch

Woensdag 22 apr i l Start interclub jeugd

Zaterdag 25 apr i l Start interclub volwassenen

Maandag 1 juni Pinkstertornooi

Vr i jdag 19 juni Start T.C. Brabo Dubbeltornooi

Zondag 28 juni Finales en pr i jsui t re ik ing T.C. Brabo Dubbeltornooi

Zaterdag 15 augustus Start T.C. Brabo Jeugdtornooi

Zaterdag 22 augustus Finales en pr i jsui t re ik ing T.C. Brabo Jeugdtornooi

Zaterdag 22 augustus van 10u tot  14u Kidstour (10u rood /  12u oranje)

Maandag 24 augustus Start  c lubkampioenschappen

Maandag 31 augustus Start  petanquetornooi

KALENDER 2020
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BLIJF OP DE HOOGTE

TENNIS VLAANDEREN APP

Download de grat is Tennis Vlaanderen app op uw smartphone en beki jk al  het  n ieuws en act iv i -
te i ten op T.C. Brabo. Daarnaast zal  je ook je eigen tornooien, je favor iete spelers en interclub-
ploegen kunnen volgen.

Act iveer zeker de not i f icat ies om op de hoogte te bl i jven van al le nieuwtjes op uw club

Zowel leden als niet- leden kunnen deze app grat is downloaden Leden kr i jgen toegang via hun 
l idnummer of  emai ladres en wachtwoord van Tennis Vlaanderen.  

Gedurende het hele seizoen organiseert  de c lub en de ui tbat ing meerdere sport ieve en  
extra-sport ieve act iv i te i ten,  zoals een fami l i tornooi ,  gamba-avond, etc.  Deze aff iches van  
act iv i te i ten worden ui tgehangen in de chalet ,  maar ook digi taal  gecommuniceerd

BRABO NIEUWSBRIEF

Op regelmat ige basis ontvangen al le spelende en bezoekende leden de nieuwsbrief  in hun 
mai lbox.  Opgelet ,  deze wordt gestuurd naar het e-mai l  adres dat u heeft  ingegeven bi j  Tennis 
Vlaanderen. Zorg ervoor dat uw e-mai ladres up to date is,  en mis zo geen enkele nieuwsbr ief !



Onafhankelijk Professioneel vastgoedadvies in en rond Marbella



CLUBREGLEMENT
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U bent pas l id als u uw l idgeld betaald heeft .
Tennissen is voorbehouden voor spelende leden. Elk l id mag echter 2 keer per seizoen een niet- l id ui tnodigen, u betaal t 
€ 10,00 aan de bar.
Op het terrein is tenniskledi j  en tennisschoeisel  verpl icht .
Uw terreinreservat ie is enkel  geldig indien u aanwezig bl i j f t  op de club en met uw eigen Tennisvlaanderen- l idnummer
Na elke match of  na elk uur wordt  het terrein geveegd met een sleepnet of  borstel .
Er mag al leen getennist  worden als de terreinen droog zi jn,  p lassen wegtrekken met s leepnetten of  af t rekkers is  
verboden.
Snel  r i jden op de parking is gevaar l i jk  voor onze kinderen en zeer hinder l i jk  voor onze buurman. Ri jd dus zeer  
langzaam, en parkeer ordel i jk .
In de chalet  en op het terras z i jn honden niet  toegelaten. Op de parking en rond de terreinen bl i jven honden aan de 
le iband. Bi j  te grote hinder kan een bestuurder besl issen uw hond te verwi jderen.
Kinderen jonger dan 12 jaar z i jn niet  toegelaten in de kleedkamers tenzi j  onder begeleiding van een ouder.
De club heeft  geen kinderoppas, ouders houden hun kleint jes dus zel f  in het oog.
Consumpties kunnen onmiddel l i jk  afgerekend worden of  d ienen te worden betaald op het einde van uw bezoek.
Op de club is een nul to lerant ie t .a.v.  geweld en drugs.

Geniet van uw sportieve prestaties op het terrein en van de Brabo-ambiance op het terras en in de chalet!
 

Onafhankelijk Professioneel vastgoedadvies in en rond Marbella
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Omschrijving HOOFDSPONSOR TERREIN- 
SPONSOR A

TERREIN- 
SPONSOR B SPONSOR

Incl .  product ie spandoek 9m x 2m 3m x 2m 3m x 2m -

Locat ie spandoek naar keuze 1-2-3-4-5-6 7-8-9 -

Logo op aff iche dubbel tornooi a - - -

Plaatsen van extra eigen 
promomater iaal a € 250,00 € 250,00 -

Logo op home-pagina websi te a - - -

Logo op sociale media a - - -

Logo op sponsorpagina websi te a a a a

Logo op algemeen doek inkom a a a a

Bezoekend l id a a a a

Aantal  personen op VIP-avond 8 personen 4 personen 4 personen 2 personen

Bedrag € 2.000,00/ jaar
€ 5.000,00/3 jaar*

€ 750,00/ jaar
€ 1.950,00/3 jaar*

€ 600,00/ jaar
€ 1.500,00/3 jaar* € 300,00/ jaar

SPONSORING
Hieronder v indt  u onze sponsorformules.  Uw doek bl i j f t  een vol ledig tennisseizoen hangen. Zo geniet  u (en uw bedr i j f )  van 
opt imale v is ib i l i te i t ,  n iet  enkel  t i jdens de tonrooien, maar ook t i jdens de drukke interclubmaanden en het najaar.

Meer info over de formules/mogel i jkheden:  Veerle Pelckmans -  vp@vpconsult .be -  0473 50 14 60
      Jerome Schepens -  jerome@publisize.be -  0493 13 88 20



21

ENKELE NUTTIGE GEGEVENS

Riemstraat 76
2970 Schi lde

03 384 07 09

Algemeen
info@tcbrabo.be

T.C.  BRABO VZW

Aanvragen & info l idmaatschap
leden@tcbrabo.be

BE64 4025 5311 8952

Riemstraat 76
2970 Schi lde

Yves Van Diest - 0475 96 37 77
Marc Claes -  0475 65 10 33

Tennisschool
tennisschool@tcbrabo.be

T.C.  BRABO TENNISSCHOOL VZW

BE83 7340 1635 4815

T.C.  BRABO CHALET

bg.tc.brabo@hotmai l .com

vanaf start  zomerseizoen
dagel i jks open vanaf 9u

03 384 07 09

Maandag en dinsdag beperkte kaart
Woensdag tot  zondag keuken open van 12u tot  21u

www.tcbrabo.be -  www.brabochalet .be




