Sponsorplan
NK Paratafeltennis én Schuiftafeltennis 2022
Namens TTV Alexandria ’66 organiseren Andre de Knegt, Saskia Meijer en Sven Monshouwer organiseren in
samenwerking met de NTTB de NK Paratafeltennis én Schuiftafeltennis 2022 op 11 juni in Rotterdam!
Net als vorige edities vinden wij dat Paratafeltennis, en de Nederlandse Kampioenschappen
Paratafeltennis in het bijzonder, meer aandacht en publiciteit verdient.
Tafeltennis en vooral ook schuiftafeltennis is uitermate geschikt voor mensen met een beperking, met
mondjesmaat vinden zij de weg naar onze sport, maar nog altijd niet voldoende!
Daarom organiseren wij voor de vierde keer de
NK Paratafeltennis inclusief schuiftafeltennis
2022 in de mooiste accommodatie van
Rotterdam:
Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Het Topsportcentrum is gelegen naast stadion de Kuip met meer dan 300 parkeerplekken. Het is een mooie
rolstoeltoegankelijke accommodatie met voldoende mogelijkheden voor mindervalide spelers en een
prachtige sporthal om in te spelen met tribunes dicht op de tafels.
In de hal zullen er een aantal vrijspeeltafels aanwezig zijn, zodat alle
bezoekers en genodigden tafeltennis en schuiftafeltennis kunnen
spelen, waarbij ook een speciale rolstoel aanwezig is, beschikbaar
gesteld door de NTTB, om het eens uit te proberen!
Voor de organisatie, vrijwilligers en scheidsrechters is er een aparte ruimte om zich terug te trekken en de
organisatie rondom de wedstrijden soepel te laten verlopen. De wedstrijden worden via internet ingevoerd
en bijgehouden (toernooi.nl) en te volgen via mobiel en tablet of ipad.
Tevens is er een aparte ruimte om genodigden te ontvangen met een drankje en eventueel een lunch.
Om dit alles mogelijk te maken hebben we financiële hulp nodig, om de kosten te dekken van o.a. de zaal,
catering, gebruik van geluidsinstallatie, ledscherm, kosten scheidsrechters, huur tafels en waardering voor
de vrijwilligers.

Sponsoring.
Wat zijn de opties en wat kunnen we bieden:
€ 100,00
• Vermelden van logo sponsor (met link naar eigen website) op website www.paratafeltennis.nl
(inclusief sociale media) en in het programmaboekje.
• Logo op sponsordoek in de zaal.
• Uitnodiging voor toernooi
• Ontvangst met een drankje
€ 500,00
• Vermelden van logo sponsor (met link naar eigen website) op website www.paratafeltennis.nl
(inclusief sociale media) een advertentie in het programmaboekje.
• Logo op sponsordoek in de zaal en via led scherm in de zaal.
• Uitnodiging voor toernooi en lunch.
• Ontvangst met een drankje en lunch
€ 1000,00 of meer, Hoofdsponsor:
• Vermelden van logo sponsor (met link naar eigen website) op website www.paratafeltennis.nl
(Inclusief sociale media) een advertentie in het programmaboekje.
• Logo op sponsordoek in de zaal en via led scherm in de zaal.
• Via de PR van het Topsportcentrum, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sport Support wordt extra
aandacht besteed aan het NK inclusief vermelding van de (hoofd-)sponsoren die dit NK mogelijk
maken.
• Vermelding van logo op (speciale) beachvlag bij de ingang.
• Uitnodiging toernooi en ontvangst met drankje en lunch.
• Mogelijkheid tot uitreiken van de prijzen samen met de bondscoach of een van de topsporters.
• Foto met de prijswinnaars en topsporters.
Meer informatie bij Andre, Sven en Saskia: info@paratafeltennis.nl

