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TC AQUILA in volle expansie 

Beste sponsor, 

In deze brochure vindt u een toelich�ng over de ambi�es die de 

club koestert, zowel op spor�ef als op sociaal-familiale vlak. 

De visie van de club : 

EEN PROFESSIONELE CLUB ZIJN DIE OPEN STAAT 

VOOR IEDEREEN EN DIE HET SPORTIEVE        

KOPPELT AAN HET AANGENAME 

Onze leuze voor de bar luidt dan ook 

Volgende onderwerpen komen in deze brochure aan bod 

TERRAquila 

 sports meets pleasure 

1. Historiek 6. Toekomst plannen 

2. Bestuursleden 7. Formules 

3. Ledenwerking 8. Sponsors 

4. Spor�eve resultaten 9. Sfeerbeelden 

5. Ac�viteiten 
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1. HISTORIEK 

TC Aquila vzw werd opgericht in 2010. Op dat moment waren de 

onderhandelingen met het gemeentebestuur in een eindfase.  

Het gemeentebestuur stond in voor de infrastructuur met name 

4 tennisterreinen met verlich�ng en een clubhuis. Dit werd 

geïntegreerd in het totale project van het sportpark. 

Begin 2011 werden de werken gestart voor de aanleg van de 

tennisterreinen met de inhuldiging op 1 juli. Toen konden we 

gebruik maken van een �jdelijke chalet op het sportpark. 

Eind 2011 wordt dan gestart met de werken voor het clubhuis 

met de opening op 1 juli 2012.  

Vanaf 2013 kunnen we spreken van een volledig tennisjaar met 

4 buitenterreinen en een prach�g clubhuis. 

Om het clubhuis meer naambekendheid te geven werd het  

omgedoopt tot 'TERRAQUILA' met een nieuw ontworpen logo. 

Met deze bar willen we ook niet-leden of andere verenigingen 

aantrekken en een lekker hapje of drankje aanbieden. Vaste 

openingsuren en een stabiele baruitba�ng zijn hierbij onmisken-

baar. 

2020 wordt het jaar van de infrastructuur uitbreiding met de 

bouw van 3 padelterreinen en een tennishal bovenop de be-

staande terreinen onder de nieuwe vennootschap ‘AquilaSport’ 

Begin 2020 lanceren we ook onze nieuwe website waardoor we 

terug mee zijn met de nieuwe trends en looks. 
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2. BESTUURSLEDEN 

Tom Deprez Claude De  Clerck 

Voorzi>er 

Spor�ef 

Verantwoordelijke 

Philip Segaert 

Inge Schepens 

Ondervoorzi>er 

Penningmeester 

Coördinator Events 

Social Media 

Promo 

Carl Desmet 

Administra�e 

Badgebeheer 

IC-verantwoordelijke 

Veronique Devoogt 

Bardienst 

Ac�viteiten 
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3. LEDENWERKING 

Hieronder enkele cijfers/feiten van 2019 : 

ν 378 leden: hiermee zijn we de derde grootste sportclub 

van Wingene-Zwevezele 

ν meer dan 4000 uren tennis per seizoen 

ν meer dan 700 uren lessen en stages per seizoen 

ν S2T: start to tennis programma voor beginnelingen 

ν Een sport voor jong en oud  

ν 4 verlichte buitenterreinen in gravel met mogelijkheid tot 

uitbreiding 

ν veel gezinnen met familie abonnement 

ν voor het 6
de

 jaar na elkaar uitgeroepen tot jeugdvriende-

lijke tennisclub door Tennis Vlaanderen 

ν deelname aan interclub compe��e in 12 reeksen in West-

Vlaanderen 

ν Mooie spor�eve presta�es in enkel en dubbel wedstrij-

den 

ν gehomologeerde trainers en kwalita�eve ini�ators 

ν professionele uitba�ng en uitstraling : 

ν toegangsbadge per lid om zowel het sanitair gedeelte 

te bereiken als betalingen te verrichten aan de bar 

ν één van de mooiste clubhuizen uit de omgeving 

ν uniforme kledij met logo TC Aquila 

ν een waaier aan ac�viteiten 
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4. SPORTIEVE RESULTATEN 

A. JEUGD 

ν Thomas Debussche U9 1&2: 1e plaats W-Vlaanderen + vice kampi-
oen U9/2 Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 

ν Deloz Ruben U9/3: 1e plaats W-Vlaanderen 

ν Laura Laethem MU11/2:1e plaats W-Vlaanderen + eindtabel 
MU11/2 Vlaamse kampioenschappen Antwerpen 

 

B. VOLWASSENEN 

ν Ineke Vancauwenberghe-Annelore Vandemaele DD60: W-Vlaams 

kampioen + vice kampioen Na�onale eindronde 

ν Annelore Vandemaele DD3: 1e plaats ranking W-Vlaanderen 

ν Kathleen Logghe D35/3:  Vice kampioen enkel W-Vlaanderen 

ν Diverse mooie resultaten behaald waaronder tornooiwinsten: Arian-

ne Laethem, Ellen Vancauwenberghe, Thomas Deprez, Tibo Van-

hullle, Jorg Beerlandt, Tom Deprez 

 

C. INTERCLUB 

ν H35/2 halve finale W-Vl: Claude, Christoph, Tom, Gino, Jef, ... 

ν H35/5 halve finale W-Vl: Bart, Toon, Mathieu, Stefaan 
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5. ACTIVITEITEN 

ν Nieuwjaarsrecep�e 

ν Openingsrecep�e nieuw tennisseizoen 

ν Dubbelavonden met thema’s 

ν Interclub compe��e lente 

ν Lessen en stages 

ν Familiebrunch  

ν Club & Jeugd tornooi 

ν Aanwezig op avondmarkt en kerstmarkt 

ν Sinterklaasfeestje 

ν Ace & Alley Fair Play Kinderhappening 

ν Ribbetjesavond 

ν Quiz of kaar�ng 

ν Tiener namiddag/avond 

ν Vrijwilligersdag 

ν End Of Season party 

ν Winterontmoe�ngen 

ν Najaarsinterclub 

ν ... 
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6. TOEKOMST PLANNEN 

ν 3 padel terreinen in de lengte van de tennisvelden 

ν Een tennishal bovenop de bestaande 4 tennis terreinen 
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ν Een beeld van hoe de padel terreinen eruit zullen zien 

ν De afme�ngen zijn ongeveer de helM van een tennisveld 
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ν Een beeld van hoe de tennishal eruit zal zien 

ν In de zomer zullen de zijkanten worden geopend 
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7. SPONSORFORMULES 

A. Sympathie Sponsor 

Formule 1 : € 75 + btw 

ν Logo op het tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

 

Formule 2 :  € 200 + btw 

ν Logo op het tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

 

Formule 3 : € 260 + btw 

ν Logo op het tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 
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B. Pakket Sponsor 

Formule 1 : € 360 + btw 

ν Logo op het tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

Formule 2 :  € 530 + btw 

ν Logo op tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

ν Lidmaatschap tennisclub voor 1 volwassen persoon 

Formule 3 : € 620 + btw 

ν Logo op tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

ν Spandoek op Terrein 4 voor een oppervlakte van ± 3 m²  
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B. Pakket Sponsor 

Formule 4 : € 700 + btw 

ν Logo op tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

ν Familie-abonnement tennisclub   

Formule 5 :  € 960 + btw 

ν Logo op tv-scherm in de bar 

ν Logo op de website 

ν Uitnodiging voor 2 personen op één van onze recep�es 

ν Sponsorpaneel aan de inkom van de tennisclub 

ν Uitnodiging voor 2 personen voor het sponsordiner 

ν Familie-abonnement tennisclub 

ν Spandoek op Terrein 4 voor een oppervlakte van ± 3 m²  

C. Sponsoring op maat 

Eventsponsoring  

ν Naam van de sponsor geven aan de ac�viteit 

Bijkomende vragen of combinaAe sponsorformules ?  

Contacteer Tom Deprez via t.deprez@tcaquila.be 
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8. SPONSORS 
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9. SFEERBEELDEN 

dubbelavond 

paasstage 

finaledag  clubkampioenschap 

ace & alley kinderhappening 
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ontmoeten van vedeFen 

in de naAonale krant 
Thema-dubbelavond 

quiz @ tc aquila 

genieten van tennis 
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Het bestuur en de leden van TC Aquila danken jullie voor de  

financiële bijdrage tot de club en zijn werking. 

Want zonder jullie inbreng is een dergelijke organisa�e niet  

mogelijk. 

Wij doen ons uiterste best om jullie merk, business of ac�viteit 

de nodige uitstraling te geven. 

En hopelijk tot op één van onze vele ac�viteiten of bij een gezel-

lige babbel aan de bar.  

Het Bestuur, TC Aquila 


