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ONZE MISSIE

Gegroeid vanuit een passie voor de tennissport laat Koninklijke Club De Anjelier sinds 80 jaar

in haar rijke traditie, 

sport, sfeer en plezier hand in hand gaan.

In haar gezellig en familiaal kader biedt De Anjelier 

voor vrienden en families, voor jong en oud, voor amateur en talent,

tennis, petanque en feestactiviteiten 

in een huiselijke en vriendschappelijke ambiance met oog voor stijl en ambitie.  



A Clubhouse



OVER DE ANJELIER

4 tennis
2 petanque

padel?

2 criteriumtornooien
1 jeugdtornooi

>550 deelnemers

16 interclubploegen
180 interclubspelers
tennis- & kidsstages

210 leden
+15% op 5 jaar

+80 jaar traditie
sport . sfeer . stijl

>50% 30-45 jaar
jongste 0 jaar
oudste 82 jaar

>20 activiteiten/jaar
sport & ambiance

gezelligheid, 
vriendschap & 

plezier =  



A Activities



A Friends



A Party



A Youngsters



LIDGELDEN 2022
KIND TOT 6 JAAR

(obv geboortejaar: 

geboren vanaf 2016)

GRATIS
tenzij Tennis Vlaanderen 

aansluiting gewenst*

JEUGD 7-12 JAAR 

(obv geboortejaar: 

2015 - 2010)

€ 55**

JEUGD 13-18 JAAR

(obv geboortejaar: 

2009 - 2004)

€ 105**

VOLWASSENEN TENNIS 

(obv geboortejaar: 

geboren voor 2004)

€ 180**

FAMILIE ABONNEMENT (PER GEZIN)

€ 440**

* Tennis Vlaanderen aansluiting inclusief verzekering: 8 euro. Deze aansluiting verloopt via de club en is verplicht

indien uw kind tennis speelt of deelneemt aan tennisstages of -lessen op onze club. Dit owv verzekeringsreden. 

** Tennis Vlaanderen aansluiting inclusief verzekering inbegrepen.

*** Exclusief verzekering van 17 euro (via Tennis Vlaanderen). Indien deze verzekering wel gewenst is, bedraagt het 

lidgeld 72 euro. 

Alle deelnemers aan tennislessen en -stages op de club, zijn verplicht lid te worden van de club, volgens het 

bedrag van toepassing in hun leeftijdscategorie. 

VOLWASSENEN BAR 

(enkel nodig bij 

deelname clubevents)

€ 55

KENNISMAKINGSLID

€ 55
1ste jaar

VOLWASSENEN 

PETANQUE

€ 55***

KENNISMAKINGSLID

€ 110
2de jaar



Alles kan! Dat is sinds mensenheugenis het motto van de Koninklijke Club De Anjelier.

Dat uitgangspunt is op onze tennisclub ook nu nog meer dan ooit van toepassing, het is ons doel waar we elke 

dag naar streven vanuit de grootste projecten tot in de kleinste details! Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en 

naast onze fantastische vrijwilligers en sportieve leden werken we graag samen met partners die voeling 

hebben met sport & vrije tijd en waarmee we samen, als echte partners, sterker kunnen worden op alle 

vlakken. 

Net daarom werkten we deze partnerships uit, waarbij de focus ligt op het zo goed, duidelijk en direct mogelijk 

overbrengen van uw boodschap naar onze leden en bezoekers, uw klanten, in ruil voor uw steun aan onze club.

Onze partnerships zijn gevarieerd en aanpasbaar aan uw wensen,                                                   

dus natuurlijk nemen we graag de tijd om deze samen te bespreken.

PARTNERSHIP



ON THE FIELD

Uw boodschap op ons terrein

ONS AANBOD

In de zomer zijn onze tennisterreinen druk bezet en ook elke sporter passeert 

onze graveltrots, dus jouw boodschap wordt hier zeker door iedereen gezien! 

Wij laten uw XL-visual (3mx1m) op meshdoek drukken en u heeft de keuze op 

welk terrein deze zichtbaar zullen zijn.

ON THE WEB

Uw logo op onze website

Onze nieuwe website zal het uithangbord vormen naar bezoekers van 

De Anjelier. De website zal in 2022 een grondige facelift ondergaan. 

Onze partners zullen hier een prominente visibiliteit krijgen. 



IN THE HOUSE

Onze infrastructuur voor uw event

ONS AANBOD

Met 4 volledig vernieuwde verlichte tennisterreinen, 2 petanquebanen, een 

speeltuin en een gezellige chalet met groot vernieuws terras, beschikt De Anjelier 

over een uitstekende infrastructuur die tal van mogelijkheden biedt, voor onze 

leden én voor onze partners! Uw bedrijfsevent kan bijvoorbeeld gepaard gaan 

met een initiatie tennis of een petanquetornooi en een lekkere BBQ. 

ON THE NEWS

Uw boodschap in onze nieuwsbrief of sociale media
Interessant nieuws over uw bedrijf?

Dat kunnen we perfect verwerken in onze nieuwsbrief, Anjelier Nieuws, 

verstuurd naar een 300 tal leden en sympathisanten. Al onze partners 

worden tevens visueel opgenomen in de Anjelier Nieuws.  

Uw nieuws kan ook op onze sociale media met samen meer dan 500 

volgers. Uiteraard houden we dit beperkt en zorgen we ervoor dat uw 

boodschap boeiend en verfrissend gebracht wordt.



SPONSORING

STEUNEND 

LID
BRONSSILVERGOLDPLATINUM

3x1m 2stuks

T1-2 EN T3-4

3x1m

T1-2

3x1m

T3-4

3x1m

T1-2 OF T3-4

1lid / Familie abo 1lid / Familie abo 1lid / Familie abo 1lid / Familie abo

Spandoek incl. productie

Terrein locatie spandoek

Logo op website

Sociale media - post op facebook of instagram

Logo vermelding op Anjelier Nieuws

Artikel in Anjelier Nieuws

Inbegrepen lidmaatschap

900 € / 1150 € 650 € / 900 € 500 € / 750 € 500 € / 350 € 250 € / 550 €

2500 € / 3250 € 1750 € / 2500 € 1300 € / 2050 € 1300 € / 900 €

1 jaar

3 jaar

Prijzen zijn exclusief BTW.



WORD jij onze DIAMOND Anjelier sponsor? 

NIEUWE FORMULE!

Droom je ervan te tennissen op je eigen branded terrein? 

We bieden je graag onze nieuwe DIAMOND formule! 

Je ontvangt alle voordelen van het Platinum sponsorpakket met daarnaast 

een van onze vier terreinen volledig branded achter de baseline met een

spandoek van maar liefst 3 op 9 meter en 2 kleine spandoekjes aan het net (40x40cm).

Spandoek incl. productie

Terrein locatie spandoek: T 1-2 (zijde parking) of T 3-4 (zijde Beerschot)

Logo op website

Sociale media - post op facebook of instagram

Logo vermelding op Anjelier Nieuws

Artikel in Anjelier Nieuws

Inbegrepen lidmaatschap

1750 € / 2000 €

4500 € / 5000 €

1 jaar

3 jaar

1lid abo / Familie abo

Prijzen zijn exclusief BTW.



Join us in our 
Anjelier Passion



info@anjelier.be

#FIEROPDENANJELIER

ANJELIER.BE 

TENNISANJELIER

TENNIS ANJELIER



#FIEROPDENANJELIER


