TTV Unicum - Samenwerking

Introductie
Tot midden jaren 80 waren er twee tafeltennisverenigingen in Geldrop. In die tijd werd steeds duidelijker dat
beide verenigingen niet lang meer zelfstandig konden blijven.
De twee verenigingen besloten te fuseren en te zoeken naar een nieuwe gezamenlijke accommodatie. Een, al
jaren leegstaande, hal aan de Kalanderstraat, oorspronkelijk gebouwd als noodkerk en later gebruikt als
machinefabriek werd gekocht. Door de leden van beide clubs werd de locatie omgebouwd tot een voor die
tijd moderne tafeltennishal.
Inmiddels zijn we 30 jaar verder en staat er een modern tafeltenniscentrum. Een eigen accommodatie met
alle faciliteiten waar menig vereniging jaloers op zal zijn. TTV Unicum, met over de honderd leden een
levendige vereniging die op vele fronten aanwezig is in de tafeltenniswereld. Wekelijks ontvangen we
tientallen spelers uit de directe omgeving (bv Mierlo, Heeze, Nuenen en Eindhoven) in ons gebouw voor
competitie of onze eigen toernooien.
TTV Unicum is een moderne club met uitstraling in de regio en werkt hard aan haar zichtbaarheid in Geldrop
en directe omgeving.

Feiten, Cijfers en Foto’s
-

Opgericht
: 1987 (fusie van TTV Geldrop en Achilles ’68)
Aantal leden
: 110
Modern Tafeltenniscentrum met alle faciliteiten
Aantal competitieteams : 15
Aantal bezoekers
: 60 per week (regionaal) tijdens de competitie
2 keer per jaar een groot weekend toernooi in onze zaal met minstens 60 bezoekers uit de regio

-

Winnaar eerste Geldropse dorpsquiz
Deelnemer aan Beachvolleybal toernooi
Organisator Muziekquiz voor tafeltennissers
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De kantine

De zaal
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Aanbod
Wat heeft TTV Unicum te bieden in ruil voor uw sponsoring
-

Actieve vereniging die vaak bij Geldropse evenementen zichtbaar is (clubtenue)
Wekelijks ca. 15 competitieteams actief in Geldrop of de regio
TTV Unicum zal met regelmaat in de lokale pers publiceren.
Clinics voor scholen
Een goed bezocht tafeltenniscentrum
Een club met ambitie
De mogelijkheid om bij ons een eigen tafeltennis evenement voor uw personeel te organiseren
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Ondersteuning
Hoe kan u TTV unicum ondersteunen

Veldomranding
Veldomranding
233 x 70 cm
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280,00 €

5
325,00

€ 240,00 € 455,00 € 640,00 €
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925,00

€

250,00 €

290,00

€

80,00 € 145,00 € 205,00 €

€ 295,00 € 550,00 € 770,00 €

950,00 € 1.095,00

€

220,00 €

70,00 € 130,00 € 180,00 €

250,00

€ 335,00 € 620,00 € 885,00 € 1.045,00 € 1.190,00

-

Opdruk is in één kleur. Logo en/of Tekst.
Kosten bedrukken zijn voor TTV Unicum.

-

Bij een sponsoring van minimaal € 240,00 mag u één tafeltennismiddag van 3 uur houden in ons
tafeltenniscentrum voor personeel of bv. vrienden en bekenden (max 30 personen).
TTV Unicum verzorgt dan een gezelligheidstoernooi (Inclusief zijn 2 consumpties per persoon en
bittergarnituur.
Vermelding met naam/logo op sociale media TTV Unicum (FB, Website).
Vermelding met naam/logo tijdens onze toernooien op TV in onze kantine

-

