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AQUILASPORT in volle expansie 
Beste sponsor, 

In deze brochure vindt u een toelichting over de ambities die 
de club koestert, zowel op sportief als op sociaal-familiale 
vlak. 

De visie van de club : 

EEN PROFESSIONELE CLUB ZIJN DIE OPEN 
STAAT VOOR IEDEREEN EN DIE HET  

sports meets pleasure 

1. Historiek 5. Activiteiten 

2. Bestuursleden 6. Toekomst plannen 

3. Ledenwerking 7. Formules 

4. Sportieve 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 met 
name 4 tennisterreinen met verlichting 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 tijdelijke chalet op het sportpark. 

Eind 2011 wordt dan gestart met de werken voor het club-
huis met 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 de bouw van 3 
padelterreinen en een tennishal bovenop de bestaande ter-
reinen onder de nieuwe vennootschap ‘AquilaSport BV’ en 
heeft het clubhuis een make-over gehad door diverse schil-
derwerken en decoratie werken binnenin 

Door de groei in de padel (leden/competitie) zien we dat er 
noodzaak is om nog een extra padelterrein bij aan te leggen. 
Om de beleving rond padel te versterken wordt er beslist 
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2. BESTUURSLEDEN 

Tom Deprez 

Claude De  Clerck 

Voorzitter 
Infrastructuur/

sponsoring 

Sportief 
Verantwoordelijke 

Philip 

Ondervoorzitter 
Penningmeester 

Carl Desmet 

Secretaris 
Administratie 
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3. LEDENWERKING 

Hieronder enkele cijfers/feiten: 

ν Meer dan 700 leden (Tennis + padel): hiermee zijn we de 
grootste sportclub van Wingene-Zwevezele 

ν meer dan 5000 uren tennis en 7.000 uren padel per seizoen 

ν meer dan 800 uren lessen en stages per seizoen 

ν S2T: start to tennis programma voor beginnelingen 

ν Sporten voor jong en oud, met padel als zeer toegankelijke 
sport 

ν 4 indoor tennis terreinen en 4 padel terreinen 

ν veel gezinnen met familie abonnement 

ν voor het 10de jaar na elkaar uitgeroepen tot jeugdvriendelijke 
tennisclub door Tennis Vlaanderen 

ν deelname aan interclub competitie in 20 reeksen in West-
Vlaanderen(tennis en padel) 

ν Mooie sportieve prestaties in enkel en dubbel wedstrijden 

ν gehomologeerde trainers en kwalitatieve initiators 

ν professionele uitbating en uitstraling : 

ν Automatisch Toegangssysteem  

ν één van de mooiste clubhuizen uit de omgeving 

ν uniforme kledij met logo Aquila 

ν Branding: tennis, padel, tennis-padel en Terraquila 

ν een hele waaier aan activiteiten 

ν Werking met diverse werkgroepen op verschillende domeinen 
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4. SPORTIEVE 

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 de interclub  
competitie waar je als ploeg tegen andere ploegen speelt. 
Deze ontmoetingen kunnen zowel doorgaan in onze club als 
op verplaatsing. Onze ploegen krijgen dan ook de mogelijkheid 
aangeboden om onze clubwear te kopen waarop partners / 
sponsors kunnen vermeld worden of een partner / sponsor kan 
een eigen ploeg sponsoren indien zij dit wensen. 

Bij Aquila nemen jaarlijks een kleine 30-tal ploegen deel aan 
deze interclub kampioenschappen. 

Aquila organiseert ook jaarlijks 3 tennis (enkel, dubbel en 
jeugd) en 3 padel tornooien. 

Daarnaast worden er door tal van spelers of speelsters deelge-
nomen aan diverse andere tornooien in de omstreek. 

Mooie prestaties worden neergezet in de diverse reeksen.  

Daarnaast organiseert de Aquila Tennis & Padel academy ook 
diverse stages en lessen het hele jaar door. 

Kampen van 80 deelnemers is geen uitzondering meer. Hier 
wordt de basis gelegd voor de toekomst van de club. 

Dus zowel voor de recreatie speler of de competitie speler is er 
voldoende aanbod. 
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5. ACTIVITEITEN 

ν Nieuwjaarsreceptie 

ν Openingsreceptie nieuw seizoen 

ν Dubbelavonden tennis 

ν Interclub competitie tennis en padel 

ν Lessen en stages 

ν Familiebrunch tennis 

ν Club & Jeugd tornooi-
en 

ν Aanwezig op de 
kerstmarkt 

ν Sinterklaasfeestje 

ν Ribbetjesavond 

ν Tiener namiddag/
avond 

ν Vrijwilligersdag 

ν End Of Season party 

ν Winterontmoetingen 

ν Paddel ladder competitie 

ν Winter en zomer tennis en padel mogelijkheden 

ν Comedy evenings 

ν Intern padel tornooi 
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7. SPONSORFORMULES 

Samenstelling sponsor pakket, je start altijd met het standaard-
pakket, deze kan je dan uitbreiden met één of meerdere opties 
(opties vanaf B tot L). 

Vb. standaard A + H = 75€ + 250€ = 325€ excl btw 

Of  A + B + C = 75€ +  75€ + 225€ =  375€ excl btw 

Sponsorpakketten zijn 1 jaar geldig lopende vanaf factuur da-
tum. Indien na 1 jaar wordt verlengd kan er een eenmalige kor-
ting toegestaan worden van 10%.  

Vanaf sponsorbedrag hoger dan 300€ excl btw bedraagt krij-
gen jullie een uitnodiging voor sponsor event of diner georgani-
seerd door TC Aquila (2 personen). 

 

A. Standaardpakket 
(basisformule) 

€ 80 excl btw (per jaar) 

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 

10 

 

B. sponsorbord inkom  clubhuis 

€  80 excl btw ( per jaar) 

ν Sponsorbord aan de inkom van de tennisclub 

C.  Reclame op padel  

€ 235  excl btw (per jaar) 
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D. TV-scherm buiten zichtbaar vanop terras 

€ 110 Excl btw (per jaar) 

ν TV-scherm buiten zichtbaar vanop terras 

E. Reclame op padel- of tennisscorebord + vernoeming 
padel of tennis terrein bij reservatie systeem Tennis  Vlaan-
deren online 

12 

 

F. Reclame op bovenkant rand van  padel of tennis-
net 

€ 195 Excl btw (per jaar) 

G. Reclame op zijkanten tennis net 

€ 250 Excl btw (per jaar) 
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H. Tennishall vernoemen naar sponsornaam 

€ Prijs op aanvraag 

I. Sponsor naam gebruiken voor tornooi  

€ Prijs op aanvraag 

J. Sponsornaam vemelden op Tshirts (worden uitgedeeld op 
tornooien, plus min 250expl) 

€ Prijs op aanvraag 

K. Sponsoring aan de hand van giften in natura voor tornooi-
en ( logo op tennisbal koker, logo op scheidsrechtersstoel) 
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Enkele voorbeelden van sponsorpakketten 
(prijzen excl btw) 
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Interesse en/of bijkomende informatie ? 

Contacteer vrijblijvend Tom via t.deprez@tcaquila.be 
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8. SFEERBEELDEN TC AQUILA TENNIS & PADEL 
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8. SFEERBEELDEN & REALISATIES 
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Het bestuur en de leden van Aquila danken jullie voor 
de financiële bijdrage tot de club en zijn werking. 

Want zonder jullie inbreng is een dergelijke organisatie 
niet mogelijk. 

Wij doen ons uiterste best om jullie merk, business of 
activiteit de nodige uitstraling te geven. 

En hopelijk tot op één van onze vele activiteiten of bij 
een gezellige babbel aan de bar.  

Het Bestuur,  

Aquila tennis & padel 

FOLLOW US 
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