
Tafeltennis TTC Rupel vzw
www.ttcrupel.be - info@ttcrupel.be

Bouw mee aan

Sponsoring

De tafeltennisclub van de Rupelstreek !



Groei mee,
samen met ons talent

Alle informatie over de club:
www.ttcrupel.be

TTC Rupel is ontstaan in 2015, na een fusie tussen TTC Niel en Club 75 Hemiksem.  
Beide clubs bestaan samen meer dan 120 jaar en hebben een goede naam opgebouwd in 
de tafeltenniswereld.
 

Onze mooie club wil zowel jeugd als volwassenen de mogelijkheid bieden om op zijn of haar niveau 
tafeltennis te spelen. Het sportief beleid focust zich op de opleiding van de jeugd als basis zodat  
we als club op alle niveaus voor jeugd en volwassenen kunnen aantreden en presteren.  
Onze ambitie gaat hierin ook om op Vlaams en nationaal niveau aan onze weg te timmeren.
 

We zijn dé tafeltennisclub van de brede Rupelstreek, gemiddeld een 150-tal leden, die aantreedt  
in de verschillende verbonden: Sporta, VTTL en AVVV. Een belangrijke plaats is ook  
weggelegd voor onze G-sporters.
 

TTC Rupel wil een voorbeeldclub zijn voor de tafeltennissport, sportief en beleidsmatig,  
en werkt ook nauw samen met verschillende scholen in de Rupelstreek om de jeugd meer laten bewegen.
 

Om onze club verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar financiële ondersteuning. Onze visibiliteit voor 
sponsors is breed daar onze 100-tal competitiespelers zowel binnen de eigen Rupelstreek, als in de provincie 
Antwerpen maar ook buiten de provinciegrens, wekelijks competitiewedstrijden en tornooien spelen.
Onze cafetaria is geopend van ma t/m zaterdag tijdens de trainings- en competitiedagen.
Deze zichtbaarheid heeft dus voordelen voor zowel onze lokale handelaars van de streek als kleine en grote 
firma’s buiten onze regio.
 

Graag hadden wij met u een gesprek gepland om de verschillende opties (hierna opgelijst) te bespreken.
 

Met sportieve en dankbare groeten.
TTC Rupel vzw



Formules sponsoring

Sponsorlogo wordt  
voorzien op:
• grote banner
• alle correspondentie (website, email, …)
• minimaal contract van 3 jaar 

€ 750,- op jaarbasis

Zilver
Sponsorlogo wordt  
voorzien op:
• sportkledij en/of andere sportieve  

materialen (onderling af te spreken)
• grote banner
• alle correspondentie (website, email, …)
• minimaal contract van 3 jaar 

€ 1.500,- op jaarbasis

Goud

Sponsorlogo wordt  
voorzien op:
• kleine banner
• alle correspondentie (website, email, …)
• minimaal contract van 1 jaar
Dit is voorzien voor alle lokale  
handelaars van de Rupelstreek

€ 250,- op jaarbasis

Brons
Voor iedereen die  
onze club wil ondersteunen
• vermelding op onze website  

(indien gewenst) 

€ 50,- op jaarbasis

Ere-lid



Formules sponsoring

 E Voorzitter
Christophe Janssens 
voorzitter@ttcrupel.be
0476/988.350

Voor meer informatie … aarzel niet om ons te contacteren.

Onze website
http://www.ttcrupel.be

Ons email adres
info@ttcrupel.be

Volg ons op  
Facebook / Instagram
‘TTC Rupel’

 E Lokaal
Sint-Hubertus Sporthal
Ingang: Sint-Hubertusplein 26-28 
2845 Niel
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Combi  
     Teambuilding

 E Penningmeester
Davy Raes
davy@ttcrupel.be
0495/32.66.95

Contact sponsoring

Sponsorlogo wordt  
voorzien op:
• grote banner
• alle correspondentie  

(website, email, …)
• minimaal contract van 3 jaar

€ 1.000,- op jaarbasis

TTC Rupel organiseert voor uw firma  
een teambuilding event rond tafeltennis!
Details onderling af te stemmen


