
Geschiedenis TC Born,  

Onder de naam TC DAF werd in 1968 in de gemeente Born de eerste tennisclub 

opgericht. De naam TC DAF vond zijn oorsprong bij het autoconcern DAF dat in 

de gemeente Born was gevestigd. 

Anno nu, Tennis Club Born is een vereniging met gemiddeld 275 leden historisch 

gezien en is gevestigd op “Sportplaza Het Anker” in Buchten. TC Born biedt u een 

accommodatie bestaande uit 7 banen met als toplaag Canada -Tenn. Vijf banen 

zijn voorzien van een lichtinstallatie. De fraaie kantine  met terras en muziek zijn 

een veelvuldig trefpunt  voor leden, gasten, introducees en toeschouwers. 

Leden hebben de mogelijkheid om het tennisspel te leren door trainingen te vol-

gen, georganiseerd onder leiding van een gediplomeerde trainer. Daarnaast be-

staat de mogelijkheid voor leden om competitie te spelen binnen de club. De le-

den worden actief betrokken bij de organisatie binnen de vereniging. Naast het 

Bestuur wordt de organisatie gevormd door diverse commissies. 

Evenementen: 

Openingstoernooi 

Competitie KNLTB junioren en senioren 

World Tour competitie jongste jeugd 

Leerlingentoernooi 

Open Toernooi TC Born 

Roller-Loper toernooi (rolstoeltennis)  

Clubkampioenschappen    

Tenniskids toernooi  

Ouder-kind toernooi 



Sponsormogelijkheden: 

Doek Sponsor :  

Een groot winddoek wordt gespannen op een van de banen met uw logo en reclametekst erop. De kosten bedragen 

250 Euro per jaar met een contractlooptijd van minimaal 3 jaar, waarbij TC Born de aanschaf van het doek betaald. 

Tevens vermelding op de website van TC Born.  

Bordsponsoring:  

Er wordt een bord van 2,0 x 0,6 meter gehangen langs de zijkant van de tennisbaan. Op het bord komt uw logo en 

bedrijfsnaam te staan. De kosten bedragen 200 Euro per jaar met een contractlooptijd van minimaal 3 jaar, waarbij 

TC Born de aanschaf van het bord betaald. Tevens vermelding op de website van TC Born.  

Baanbord sponsoring:  

Alle 7 banen hebben een baannummering inclusief een sponsornaam duidelijk zichtbaar op een bordje welke wordt 

aangebracht op de baan. Tijdens evenementen (bijvoorbeeld ons jaarlijkse Open Toernooi) worden niet de nummers 

van de banen omgeroepen, maar de sponsornaam van de baan waarop men gaat spelen. De kosten bedragen 100 

Euro per jaar met een contractlooptijd van minimaal 2 jaar, waarbij TC Born de aanschaf van het naambord betaald. 

Tevens vermelding op de website van TC Born.  

Vrienden van TC Born:  

Uw naam wordt vermeld in de kantine en op onze website. De kosten bedragen hiervoor 50 Euro per jaar.  

Hoofdsponsor Open Toernooi TC Born:  

TC Born organiseert jaarlijks een Open Toernooi. Dit toernooi duurt een week en is een officieel KNLTB toernooi. Er 

is een open inschrijving voor Dames- Heren en Gemengd dubbel categorieën in de speelsterkte 4 t/m 8. Als hoofd-

sponsor kunt u uw naam verbinden aan het Open Toernooi. Tevens komt uw naam op posters, flyers, alle sociale 

media te staan die het Open Toernooi gebruikt om reclame te maken voor het toernooi zelf. Tevens mag u tijdens 

het toernooi zelf reclame maken voor uw bedrijf door banners, doeken etc. te plaatsen.  

De kosten bedragen 1.000 Euro per jaar met een contractlooptijd van minimaal 3 jaar. Tevens vermelding op de 

website van TC Born.  

Tombola sponsor Open Toernooi TC Born:  

Tijdens het jaarlijkse Open Toernooi wordt er een tombola gehouden. U kunt hierbij waarde-bonnen of goederen 

van uw bedrijf sponsoren welke verloot worden tijdens de tombola waarbij natuurlijk uw naam wordt vermeld als 

sponsor van deze prijs.  

Heeft u nog vragen, stuur een mail naar sponsorcommissie@tcborn.nl   

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 


