
Tennis & Business
Een perfecte match!

LTC Naaldwijk Business ClubLTC Naaldwijk Business Club
Hoogwerf 10b
2671 MJ  Naaldwijk
businessclub@ltcnaaldwijk.nl
www.ltcnaaldwijk.nl/businessclub
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Heeft u ook een binding met tennis en met LTC Naaldwijk? En spreekt het u aan om in het verlengde hiervan uw
relatienetwerk te versterken en tegelijkertijd uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen en uw naamsbekendheid
te vergroten? Dan is de LTC Naaldwijk Business Club vast en zeker iets voor u!

LTC Naaldwijk heeft de afgelopen jaren enorme positieve ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn gegroeid qua aantal 
banen, maar ook qua leden. Verder is ons park met alle faciliteiten en activiteiten natuurlijk ‘the top of the bill’.
Met de moderne Van der Ende Hal en ons sfeervolle Paviljoen waar je terecht kunt voor een heerlijk hapje en drankje
of voor een goede maaltijd tegen een redelijke prijs. En niet te vergeten een hoofdklasse team, waar de jeugd veel
van kan leren, maar dat ons ook laat genieten van tennis op het hoogste niveau!

De perfecte entourage
Na alle genoemde positieve ontwikkelingen is de oprich-
ting van een business club een logisch vervolg. Ons 
prachtige park aan de Hoge Bomen biedt immers de 
perfecte entourage om zakelijke en sportieve aspecten te 
combineren. Heel graag willen we bedrijven die LTC 
Naaldwijk een warm hart toedragen, nader aan ons 
binden. Dat wil zeggen: samen een lange termijn relatie 
opbouwen om ook toekomstige ontwikkelingen zeker te 
kunnen stellen. Uiteraard staat hier een aantal aantrekkelij-
ke en passende ‘privileges’ tegenover. 

Doelstellingen
Door lid te worden van de LTC Naaldwijk Business Club laat 
u expliciet zien dat u onze vereniging  steunt. U draagt 
hiermee in algemene zin bij aan de continuïteit van LTC 
Naaldwijk. Meer concreet kunnen we dankzij de leden van 
de business club ook diverse doelstellingen realiseren. 
Deze doelen bepalen de leden van de business club in 
overleg met elkaar. Daarbij kunt u denken aan projecten of 
initiatieven op het gebied van:

• jeugdtennis
• toptennis
• G-tennis
• uitbreiding en vernieuwing van faciliteiten.

Wat hebben wij u te bieden?
Binnen de LTC Naaldwijk Business Club bieden we u alles 
wat u nodig heeft om op prettige, informele wijze 
succesvol te kunnen netwerken. Er wordt weleens gezegd 
‘Sport verbindt’. Dat geldt zeker binnen onze business 
club. Door met elkaar te sporten, deels onder de professio-
nele begeleiding van Burgersdijk tennis en daarvoor en 
daarna met elkaar samen te komen binnen een ontspan-
nen en gezellige sfeer, kunt u in feite ’spelenderwijs aan 
het net werken’.

Activiteiten
Als lid van de business club mag u kosteloos deelnemen 
aan de volgende activiteiten:
• Elke maand georganiseerde tennisles cq tennisclinic
 onder leiding van Burgersdijk tennis met na afloop
 een gezellige netwerkborrel;
• 3 x per jaar bedrijfsbezoek bij één van de leden van
 de business club;
• 1 x per jaar sponsoravond-diner tijdens het open 
 toernooi.

De exposure
Bovendien krijgt u voor u (zakelijke) lidmaatschap ook de 
nodige exposure terug! Uw bedrijfsnaam komt regelmatig 
onder de aandacht van onze bijna 1200 leden. Onder meer 
op de website, in relevante boodschappen op social media 
en in ons jaarlijkse LTC Naaldwijk Tennis Magazine. 

Interesse of vragen?
Hebben wij uw interesse gewekt en doet u ook mee? Vult u dan graag het aanmeldformulier in dat bij deze folder 
gevoegd is of via de website www.ltcnaaldwijk.nl/businessclub. Heeft u nog vragen, wensen of ideeën?
Neemt u dan contact op met Remco Salome via businessclub@ltcnaaldwijk.nl of mobiel 06 22 93 34 45.

Verder krijgt u natuurlijk de gelegenheid om interessante nieuwe zakelijke contacten op te doen en ook bij andere 
bedrijven een kijkje in de keuken te nemen. Tenslotte komt ook uw eigen bedrijf in aanmerking voor een presentatie
aan de leden van de business club. 

De investering
Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van 
de LTC Naaldwijk Business Club.
De investering hiervoor is als volgt:

• bedrijfslidmaatschap: € 1.000,-- excl. btw per jaar;
• particulier lidmaatschap: € 750,-- incl. btw per jaar.

Het lidmaatschap gaat u telkens aan voor een periode van 
12 maanden. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt 
u een schriftelijke bevestiging plus een factuur. Voor beide 
soorten lidmaatschappen gelden overigens aantrekkelijke 
fiscale voordelen. Desgewenst informeren wij u hier nader 
over.

Dubbel voordeel
Wilt u samen met een tweede persoon (partner of collega) 
lid worden van de LTC Naaldwijk Business Club, dan krijgt 
u zogenaamd ‘dubbel voordeel’ van 25% voor de tweede 
persoon van hetzelfde bedrijf of uit hetzelfde gezin. 
Het particuliere lidmaatschap is persoonsgebonden. Het 
bedrijfslidmaatschap staat op naam van het bedrijf, 
waardoor de aanwezigheid van de persoon uit dat bedrijf 
per activiteit mag varieren.   

Besteding van inkomsten
De inkomsten die de business club genereert, 
worden als volgt besteed:
• 15% aan activiteiten van de business club;
• 40%  aan projecten of doelen binnen LTC Naaldwijk
  nader te bepalen door de business club leden;
• 45% aan toptennis voor jeugd en senioren bij
  LTC Naaldwijk.

De organisatie 
Hoewel we een informele sfeer binnen de business club 
belangrijk vinden, zijn we ons er ook van bewust dat een 
professionele werkwijze voorwaarde is voor succes. In het 
bestuur van de LTC Naaldwijk Business Club vervult Remco 
Salome de voorzittersrol. Hij wordt daarbij ondersteund 
door Joris van Dijk, die ook lid is van de sponsorcommissie. 
De overige bestuursleden worden uit de leden van de 
business club gekozen. Meer actuele informatie hierover 
vindt u op onze website www.ltcnaaldwijk.nl bij het 
hoofdstuk business club.
De LTC Naaldwijk Business Club wordt in haar uitingen 
ondersteund door leden van de PR & Sponsoringcommis-
sie. Zij kunnen eventueel ook assisteren bij de organisatie 
van activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken.
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