Overeenkomst Sponsoring ’t Laer door ondernemende leden
(printen, invullen en ondertekenen, scannen en e-mailen naar sc@tlaer.nl of formulier opsturen naar ’t Laer, Driftlaan 3, 1251 KB Laren)

Hierbij verklaart de volgende onderneming, hierna genoemd de sponsor, om met ingang van seizoen
2020 en tot wederopzegging de volgende sponsorovereenkomst af te sluiten bij tennisclub ’t Laer te
Laren.
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:

KvK nr.:

Factuuradres:
Postcode :

Plaats:

Voorwaarden en tegenprestaties van sponsoring door ondernemende leden:
❖ ’t Laer heeft deze sponsorovereenkomst in het leven geroepen voor leden van de
tennisvereniging met een eigen onderneming en/of voor ondernemers waarvan een gezinslid
lid is van tennisclub ‘t Laer;
❖ De overeengekomen jaarlijkse sponsorbijdrage bedraagt 1,35 maal de normale jaarcontributie,
te voldoen via een factuur van tennisclub ’t Laer aan bovengenoemde sponsor en factuuradres;
❖ De sponsor ontvangt als tegenprestatie plaatsing van uw sponsornaam en -link op de website
www.tlaer.nl en op een sponsorbord in het clubhuis van tennisclub ’t Laer;
❖ Daarnaast ontvangt de sponsor gratis deelname aan het jaarlijks wisselende
sponsorevenement, te organiseren door tennisclub ’t Laer voor alle sponsor leden, en overige
evenement- en club sponsors;
❖ U bent daarnaast privé slechts 25% van de normale jaarlijkse contributie verschuldigd, te
voldoen via automatische incasso door tennisclub ’t Laer;
❖ Deze constructie kunt u per onderneming maximaal 2 keer toepassen (een rekenvoorbeeld is
bij deze overeenkomst apart toegevoegd.);
❖ Opzegging voor een nieuw seizoen dient plaats te vinden vóór 1 januari van dat seizoen via een
email aan sc@tlaer.nl of schriftelijk aan ’t Laer, t.a.v. de Sponsorcommissie, Driftlaan 3, 1251 KB
Laren.
Het sponsorlidmaatschap wordt afgesloten voor het volgende gezinslid / -leden (max. 2):
Voor- en achternaam
Bondsnummer
Senior / Junior
Opmerkingen

1

Ik ben akkoord met (aanvinken indien van toepassing):
 de voorwaarden en tegenprestaties van het sponsorlidmaatschap
 plaatsing van mijn bedrijfsnaam op de website en in het clubhuis van ’t Laer, en wel als (in
blokletters): _____________________________________________________
 automatische incasso van de privé contributie van IBAN nummer
_______________________________
Aldus opgemaakt en ondertekend,
_______________ ____________________________ te ___________________________
(Datum) (Handtekening)

Bijlage 1 - bij Overeenkomst Sponsoring ’t Laer door ondernemende leden
(hoeft niet ondertekend of meegestuurd te worden met de overeenkomst)

Rekenvoorbeeld - sponsoring door ondernemende leden

Leden

Standaard
contributie
2022

bruto
sponsorbijdrage
(1,35*normale
contributie)

prive contributie
(25% van normale
contributie)

Netto voordeel
Additionele sponsor
sponsor lid
inkomsten voor 't
(aanname 50%
Laer
fiscaal voordeel)

Seni oren

€

220,00 €

297,00 €

55,00

€

132,00

Seni or s tudenten

€

162,50 €

219,38 €

40,63

€

97,50

Juni orl eden A 2002 t/m 2010

€

140,00 €

189,00 €

35,00

€

84,00

Juni orl eden B 2011 & 2012

€

62,50 €

84,38 €

15,63

€

37,50

Mi ni 's 2013 t/m 2105

€

30,00 €

40,50 €

7,50

€

18,00

Totaa l voordeel a l s toegepa s t op 2 s eni or l eden :

€

264,00

Totaa l voordeel a l s toegepa s t op 1 s eni or l i d en 1 juni or (2007 or eerder) l i d :

€

169,50

2

