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TAC ’90 Sponsor worden  
 

Sport en Sponsoring zijn in onze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Waar sport een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij heeft verworven, 

is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het 

bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren. 

De amateursport leent zich bij uitstek om reclamedoelstellingen en prestaties in 

combinatie te laten opbloeien. Zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening gaat 

het immers om optimale resultaten! Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een 

onmisbaar element in het voortbestaan van zowel clubs als bedrijven. Bij TAC 

`90 wordt daarmee professioneel omgegaan. 

 

Win-Win situatie 
 

Als u als sponsor aan voetbalvereniging TAC`90  bent verbonden dan zal de club 

ook altijd haar uiterste best doen om een Win-Win situatie te creëren. 

Hierbij kunt u denken aan inkopen van materiaal of andere benodigdheden door 

TAC`90 bij u of aan een promotie door de club van uw diensten om bijvoorbeeld 

ons ledenbestand over te halen te kopen bij u. Uiteraard gaan we hiermee graag 

met u aan de slag. 

Mocht u bepaalde ideeën hebben hoe uw promotie op uw doelgroep af te 

stemmen dan vernemen wij dit graag. In goed overleg zal er alles aan gedaan 

worden om op een zo effectief mogelijke manier de sponsoring in te zetten. 

 

Optimaal rendement 
 

Sponsoring van TAC`90 is gebaseerd op een contract. De overeenkomst wordt bij 

voorkeur aangegaan voor een periode van meerdere jaren, teneinde een langere 

termijn voor uw boodschap te waarborgen en de club een solide basis te 

verschaffen. 

Indien gewenst kan er periodiek een evaluatie plaats vinden, waardoor beide 

partijen een optimaal rendement van het sponsorcontract kunnen behalen.
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Sociaal Culturele Vereniging TAC ’90  

De sportvereniging TAC`90 is ontstaan uit een fusie tussen de 

voetbalverenigingen Takdier Boys en Amar Deep Combinatie in het jaar 1990. De 

vereniging is van origine een hindoestaanse vereniging, maar door haar open 

karakter, integratie en participatie beleid inmiddels uitgegroeid tot één van de 

grootste multiculturele verenigingen in Nederland. 

De motto bij TAC ’90 is dat iedereen zich bij de vereniging thuis dient te voelen 

ongeacht leeftijd, religie, afkomst, huidskleur, geslacht of andere zaken. Het is 

een plek die mensen met elkaar verbindt, mogelijkheden tot het sporten en 

bewegen biedt, sociaal en maatschappelijk betrokken en actief te zijn; naast de 

vele culturele, vereniging en buurtactiviteiten, die jaarlijks georganiseerd 

worden door de vereniging. 

 

Beleidsplan 2023 
 

TAC’90 neemt als Sociale Culturele Vereniging een centrale plek in de regio 

ESCAMP Den Haag. 

De vereniging heeft een open multicultureel karakter, waarbij de 

ledensamenstelling een goede weergave is van de hedendaagse Haagse 

samenleving. 

Een ieder is welkom zich als lid, supporter, sponsor of sympathisant aan te 

melden en deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. De deuren staan open 

voor een ieder, men dient zich alleen aan de verenigingsregels, normen en 

waarden te houden. Zeven dagen per week organiseren wij activiteiten op de 

vereniging, waarbij het doel is te Sporten, te Ontspannen, Plezier te hebben en 

Sociaal Maatschappelijk betrokken te zijn. Naast het voetballen op de Zaterdag 

en de Zondag bieden wij ook andere sporten aan zoals Volleybal, 

Ouderenvoetbal en Damesslagbal. 

Naast het actief sporten, gedurende het lopende seizoen worden ook diverse 

nevenactiviteiten georganiseerd zoals; Culturele Festivals, Sport-Training 

cursussen, Bingo avonden, Sport en speltoernooien, Feestavonden, 

Kaartavonden etc. Dit voor de leden, supporters, sponsoren en de mensen uit de 

regio.  
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De speerpunten beleid tot 2023; 
 

 Goed, Gezond en een Voortvarende Sociaal Culturele Sportvereniging 

 Sport, Bewegen, Plezier, Ontspanning en Vertier 

 Sociaal en Maatschappelijk betrokkenheid 

 Prestatie en recreatie voor alle leeftijdscategorieën voor zowel mannen als 

vrouwen 

 Financieel gezonde vereniging 

 Groei van 500 leden naar 1000 leden 

 TOP amateurvereniging in de regio Escamp Den Haag als unicum; 

 Het sporten op Hoofdklasse niveau, het sporten als recreant, hoogwaardig 

jeugdopleiding  

 Upgraden Faciliteiten Complex De Verlichting TAC’90: Veld 2 Kunstgras, 

Bestrating en toegankelijkheid veld 3, herinrichting complex met additionele 

accommodatie 4 kleedkamers en tribune. 

 

 

Mogelijkheden sponsoring 
 

Wij bieden diverse mogelijkheden aan voor sponsoring: 

 Reclamebord sponsoring langs het hoofdveld 

 Digitale sponsoring op onze website of tv schermen in de kantine 

 Sponsoring in het programmaboekje bij thuiswedstrijden van de Zondag 1 

 Sponsorpakketten Brons, Zilver, Goud en Diamant. De pakketten zijn 

verzamelingen van de diverse sponsormogelijkheden in 1 pakket. Hierbij 

inclusief extra voordelen zoals ledenpas(-sen) voor vrije toegang bij 

thuiswedstrijden van de Zondag 1, Sponsor bijeenkomsten, diverse 

activiteiten enz. 

Mogelijke andere combinaties van sponsormogelijkheden en pakketten ook 

bespreekbaar. 

Voor informatie: sponsors@tac90.nl of 06 51611002 (Radjesh Maikoe) 



  

   BLAD 5 

 

SPONSORPLAN TAC’90 v2.4 

 

SPONSORPAKKETTEN 

Reclame 

Duur  3 jaar 5 jaar 

Bord formaat 1 (300 x 80)  € 250,- € 225,- 

Bord formaat 2 (600 x 80)  € 450,- € 425,- 

Bord formaat 3 (900 x 80)  € 650,- € 625,- 

    

Bovengenoemde prijzen zijn per jaar en exclusief productiekosten en BTW. 

Productiekosten bord per 3 meter € 200,- exclusief BTW. 

 

Duur 1 jaar 3 jaar 5 jaar 

Banner (website) € 250,- € 225,- € 200,- 

Advertentie tv-scherm € 250,- € 225,- € 200,- 
 

 

Programmaboekje (Tarieven per seizoen) 

Hele pagina (A5) € 80,- 

Halve pagina (½ A5) € 50,- 

Kwart pagina (¼ A5) € 30,- 
 

 

Sponsorpakketten (Tarieven per seizoen voor een contract van 3 jaar) 

Pakketten Brons Zilver Goud Diamant 

Bord formaat 1 (300 x 80) √ √ √ √ 

Banner (website)  √ √ √ 

Advertentie tv-scherm   √ √ 

Ledenpas (toegang thuis 

wedstrijden) 

1 2 4 6 

Prijs € 275,- € 525,- € 825,- € 900,- 

     

Bovengenoemde prijzen zijn per jaar en exclusief productiekosten en BTW. 

Productiekosten bord per 3 meter € 200,- exclusief BTW. 

     

Heeft u interesse om sponsor te worden? Wij gaan graag het gesprek met u aan.  

Mail naar sponsors@tac90.nl of neem contact op met dhr. Radjesh Maikoe +31 651611002 


