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TC AQUILA in volle expansie 

Beste sponsor, 

In deze brochure vindt u een toelichting van de ambities die 

de club koestert op sportief en sociaal-familiaal vlak. 

 

De visie van de club : 

EEN PROFESSIONELE CLUB ZIJN DIE OPEN 

STAAT VOOR IEDEREEN EN DIE HET  

SPORTIEVE KOPPELT AAN HET AANGENAME 

sports meets pleasure 

1. Historiek 5. Activiteiten 

2. Bestuursleden 6. Toekomstplannen 

3. Ledenwerking 7. Sponsorformules 

4. Sportieve resultaten 8. Sfeerbeelden 

Volgende onderwerpen komen in deze brochure aan bod : 

Onze leuze voor de bar luidt dan ook 
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1. HISTORIEK 

TC Aquila vzw werd opgericht in 2010.  Op dat moment wa-

ren de onderhandelingen met het gemeentebestuur in een 

eindfase.  

Het gemeentebestuur stond in voor de infrastructuur : 4 ten-

nisterreinen met verlichting en een clubhuis.  Dit werd geïn-

tegreerd 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 tijdelijke chalet op het sportpark. 

Eind 2011 werd dan gestart met de werken voor het clubhuis 

tot de opening op 1 juli 2012.  

Vanaf 2013 kunnen we spreken van een volledig tennisjaar 

met 4 buitenterreinen en een prachtig 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 ver-

enigingen aantrekken en een lekker hapje of drankje aanbie-

den.  Vaste openingsuren en een stabiele baruitbating zijn 

hierbij onmiskenbaar. 

In 2020 hebben we onze club uitgebreid met 3 padelterrei-

nen en een overkapping met zeilstructuur bovenop de be-

staande tennisterreinen.  Hiervoor werd ‘AquilaSport BV’ op-

gericht.  Ons clubhuis heeft ook een make-over gehad door 

schilder- en decoratiewerken binnenin uit te voeren. 

We hopen dan ook dat 2021 ons samen nog veel mooie ten-

nis- en padel momenten zal bezorgen. 
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2. BESTUURSLEDEN 

Tom Deprez Claude De  Clerck 

Voorzitter 

Infrastructuur 
Sportief 

Verantwoordelijke 

Philip 

Dieter Carrette 

Ondervoorzitter 

Penningmeester 

Coördinator Events 

Social Media 

Promo 

Carl Desmet Veronique Devoogt Inge Schepens 

Sponsoring 

Bar / Clubhuis 
Verantwoordelijke 

Activiteiten 

Secretariaat 

Administratie 
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3. LEDENWERKING 

Hieronder enkele cijfers/feiten van 2020 : 

ν 614 leden (Tennis + padel): hiermee zijn we de grootste 

sportclub van Wingene-Zwevezele. 

ν Meer dan 5.000 gespeelde uren tennis en 6.000 gespeel-

de uren padel per seizoen. 

ν Meer dan 700 uren lessen en stages per seizoen. 

ν S2T : Start To Tennis, een lessenpakket voor volwassenen. 

ν Sport aanbieden voor jong en oud. 

ν 4 indoor tennis terreinen en 3 outdoor padel terreinen. 

ν Veel gezinnen met een familie abonnement. 

ν Voor het 8ste jaar op rij uitgeroepen tot jeugdvriendelijke 

tennisclub door Tennis Vlaanderen. 

ν Deelname aan interclub competitie in 12 reeksen in West-

Vlaanderen (tennis en padel). 

ν Mooie sportieve prestaties in enkel en dubbel wedstrij-

den. 

ν Gediplomeerde trainers en kwalitatieve aspirant-initiators 

ν Professionele uitbating en uitstraling van de bar: 

∼ Badge per lid voor betaling aan de bar en toegang sani-

tair blok. 

∼ Betaling via Payconiq app mogelijk. 

∼ Clubwear met logo Aquila 

ν Een waaier aan activiteiten 



6 

 



7 

 

4. SPORTIEVE RESULTATEN 

Jaarlijks nemen heel wat van onze jeugd & volwassen leden 
deel aan diverse competities (in ploeg of individueel) die door 
Tennis Vlaanderen worden ingericht. 

De meest populaire vorm van competitie is interclub. In deze   
competitie neem je het als team tegen andere ploegen op. De-
ze ontmoetingen gaan door in eigen club of op verplaatsing.  

Onze ploegen kunnen zichzelf uitrusten met onze clubwear.  Er 
bestaan ook sponsorformules om uw naam op onze clubwear 
te zetten. 

In 2020 werden er heel wat competities geschrapt of stilge-
legd door Covid-19.Toch werden er hier en daar leuke presta-
ties neergezet door onze leden.  

Zo speelden enkele van onze leden (o.a. Kenneth en Lennert 
Senechal, Kathleen Logghe, Jasper Vermeulen, Inge Schepens, 
Dieter Carrette, Annelore Vandemaele, Ineke Vancauwenberg-
he, enz…) diverse halve finales & finales in verschillende criteri-
umtornooien.  Dit in zowel enkel als dubbelwedstrijden. 

Sommige konden zich op deze manier plaatsten voor de eind-
rondes in West-Vlaanderen. 

Tijdens ons eigen Ethias Jeugdtornooi in juli waren er 2 eind-
winnaars en 1 finalist te noteren binnen onze eigen jeugdleden, 
nl. Arianne Laethem, Emile Dupont en Louis Dobbelaere. 

Daarnaast werden er door tal van jeugdspelers mooie presta-
ties neergezet in diverse andere jeugdtornooien.   

We hadden ook terug 1 speelster die zich kon kwalificeren voor 
de nationale eindronde in Antwerpen, nl. Laura Laethem. 

In september namen er ook voor de 1e keer ook 2 ploegen deel 
aan de interclubcompetitie padel. 
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5. ACTIVITEITEN 

 

ν Nieuwjaarsreceptie 

ν Openingsreceptie zomertennisseizoen 

ν Dubbelavonden met thema’s 

ν Voorjaar Interclub competitie 

ν Lessen en stages 

ν Familiebrunch  

ν Club- & Jeugdtornooi 

ν Aanwezig op avond- 

en kerstmarkt 

ν Sinterklaasfeest 

ν Ace & Alley Fair Play 

Kinderhappening 

ν Ribbetjesavond 

ν Winteractiviteit 

ν Tiener-namiddag 

ν Vrijwilligersdag 

ν End Of Season party 

ν Winterontmoetingen met andere clubs 

ν Najaarsinterclub 
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7. SPONSORFORMULES 

Voor de samenstelling van uw sponsor-pakket start u altijd met 

het standaardpakket.  Dit kunt u uitbreiden met één of meerde-

re opties (vanaf formule B tot L). 

Bvb. standaard A + H = 75€ + 250€ = 325€ (excl. Btw) 

          of  A + B + C = 75€ +  75€ + 225€ =  375€ (excl. Btw) 

Sponsorpakketten zijn 1 jaar geldig vanaf factuurdatum. Indien 

u na 1 jaar verlengd, kan er een éénmalige korting worden toe-

gestaan van 10%.  

Vanaf een sponsorbedrag hoger dan 300€ (excl. Btw) krijgen 

jullie een uitnodiging voor een sponsor event of diner georgani-

seerd door TC Aquila voor 2 personen. 

 

A. Standaardpakket     

 (basisformule) 

 € 75 per jaar (excl. Btw) 

ν Logo op het Tv-scherm in 

clubhuis 

ν Logo op de website met link 

ν Uitnodiging voor 2 personen 

op één van onze recepties 
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B. Sponsorbord inkom clubhuis 

 €  75 per jaar (excl. Btw) 

ν Sponsorbord aan de inkom van de tennisclub 

C.  Reclame op padel  

  € 225 per jaar (excl. Btw) 

ν Reclame op padel (2 m x 75 cm) 
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D. TV-scherm terras  

 € 110 per jaar (excl. Btw) 

ν TV-scherm zichtbaar vanop terras 

E. Sponsordoek (3m²) in de overkapping met zeilstructuur  

  ( = tennis hall )   

 € 180  per jaar (excl. Btw) 

F. Reclame op padel- of tennisscorebord  

 + vernoeming sponsornaam op padel- of tennisterrein in  

  online reservatie systeem van Tennis Vlaanderen 

  €  185 per jaar (excl. Btw) 



12 

 

 G. Reclame op bovenrand van  padel- of tennisnet 

 € 185 per jaar (excl. Btw) 

H. Reclame op zijkanten tennisnet 

 € 250 per jaar (excl. Btw) 
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I. Sponsornaam op overkapping tennisterreinen met zeil-

structuur ( op dak of … ) 

 € Prijs op aanvraag 

J. Sponsornaam gebruiken voor tornooi 

 € Prijs op aanvraag 

K. Sponsornaam vermelden op T-shirts 

  (voor interclubspelers / op jeugd– of andere tornooien) 

 € Prijs op aanvraag 

L. Sponsoring van giften in natura voor tornooien 

  (logo op tennisbal koker, logo op scheidsrechtersstoel) 
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Enkele voorbeelden van sponsorpakketten : 

Prijzen exclusief Btw (21%). 

SOORT SPONSORING 

 

 

 

DUUR 

 

WAARDE 

  

LOGO OP WEBSITE MET LINK A 1 jaar 30 €  

LOGO TV SCHERM IN CLUBHUIS A 1 jaar 25 €  

RECEPTIE VOOR 2 PERS A 1 jaar 20 €  

SPONSORBORD INKOM CLUBHUIS B 1 jaar 75 €  

LOGO SCHERM TERRAS C 1 jaar 110 €  

SPONSORDOEK IN TENNISHALL 
3m² D 1 jaar 180 €  

PADEL 2mX0,75m per stuk E 1 jaar 225 €  

LOGO OP 1 SCOREBORD PADEL/
TENNIS +1 TERREIN SPONSORING F 1 jaar 185 €  

LOGO OP WITTE BAND TENNIS/
PADEL NET G 1 jaar 185 €  

LOGO OP DOEK ZIJKANT NET 2X H 1 jaar 250 €  

         

SPONSOR DINER        

         

KORTING 10% OP SPONSORCON-
TRACT 2J        
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Interesse en/of bijkomende informatie gewenst ? 

Contacteer Dieter via d.carrette@tcaquila.be 
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8. SFEERBEELDEN AQUILA TENNIS & PADEL 
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8. SFEERBEELDEN REALISATIES 2020 
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Het bestuur en de leden van Aquila danken jullie voor uw 

financiële bijdrage aan de club en zijn werking. 

Zonder jullie inbreng is zo’n organisatie niet mogelijk. 

Wij doen ons uiterste best om jullie merk, business of acti-

viteit de nodige uitstraling te geven. 

We hopen jullie te ontmoeten op één van onze vele activi-

teiten of bij een gezellige babbel aan de bar.  

Het Bestuur,  

Aquila padel en tennis 

FOLLOW US 


