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Wij zijn Eindhoven Studenten Basketbal Vereniging Tantalus. Ons vereniging is opgericht in 1961 
en is de oudste basketbal sportvereniging in Eindhoven die nog steeds actief is. De vereniging 
is gelegen op de TU/e campus in de studentensportcentrum (SSC). 

Onze vereniging bestaat uit leden van verschillende nationaliteiten verdeeld onder zeven 
teams, die op verschillende niveaus competitie spelen. In de afgelopen jaren hebben wij als club 
meerdere kampioenschappen kunnen vieren bij zowel de heren als de dames teams. In 2019 is 
heren 1 gepromoveerd naar de 1e divisie landelijk. Het jaar daarvoor is heren 2 naar de 1e klasse 
regionaal gepromoveerd en dames 1 naar de 2e divisie landelijk. Momenteel beschikken we 
over maar liefst vier herenteams die uitkomen in de 1e divisie nationaal t/m 4e klasse regionaal. 
En twee dames teams die uitkomen in de 1e en 2e klasse. Naast deze competitie teams hebben 
we ook een ruime groep recreatieve leden omdat bij Tantalus iedereen van elk niveau lekker 
moet kunnen basketballen. 

Als vereniging hechten wij veel waarde aan de sportieve successen van onze teams en als 
bestuur ondersteunen wij de teams dan ook om een zo hoog mogelijk prestatie te behalen. 
Daarnaast hebben wij ook een Technische Commissie bestaand uit het bestuur en alle coaches 
van de teams die bijdraagt aan de sportieve successen van Tantalus. 

Buiten dat wij serieus basketballen zijn wij een hechte en gezellige vereniging die 
regelmatig samenkomt. Meerdere avonden per week zijn wij te vinden in de kantine van het 
Studentensportcentrum (SSC) en wekelijks bij Hubble (onze stamkroeg). Onze leden komen op 
thuiswedstrijddagen actief elkaar aanmoedigen en blijven ook dan hangen voor een drankje. Wij 
doen ons best om de vereniging hecht en gezellig te houden, daarom is de activiteitencommissie 
opgericht. Zij organiseren activiteiten zoals een Pubquiz, het Oliebollentoernooi, Tantalian 
Friday en de barbeque aan het einde van het seizoen. Daarnaast organiseren wij ook jaarlijks 
het Internationale Basketbaltoernooi (IBT). Het IBT trekt rond de 40 teams vanuit Engeland, 
Duitsland, Spanje en nog meer landen. Dit jaar is de 38e editie van het IBT en het is voor tantalus 
leden een traditie om hieraan mee te doen. 

Tantalus is een vereniging die waarde hecht aan saamhorigheid, kwaliteit en gezelligheid. In 
onze samenwerkingen hopen wij ook het beste te halen uit de kwaliteiten van beide partijen en 
deze te idealiseren. 

Namens het bestuur van Tantalus: 

Voorzitter: Wouter Lengers
Secretaris: Ayla van den Bosch
Penningmeester: Rik Burgers     
Wedstrijdsecretaris: Thomas de Fouw
Vice-voorzitter: Arvid Mikkers

1. Wie zijn wij?



Binnen Tantalus hebben wij 130 leden van 
meer dan 20 verschillende nationaliteiten. Zij 
zijn constant bezig met manieren te vinden 
hoe zij hun sportprestaties kunnen verbeteren. 
Zo worden schoenen, jerseys en materialen 
zoals tassen en ballen nauwkeurig uitgezocht. 
Tantalus kan hierdoor een platform van 
studenten aanbieden die constant op zoek zijn 
naar de nieuwste sporttrends op het gebied 
van basketbal en sport in het algemeen. 

Tantalus is ook bij verschillende basketbal 
evenementen aanwezig als club zoals 
het GNSK (Groot Nederlands Studenten 
Kampioenschap), 3x3 streetball masters 
en ook het nationale bekertoernooi van 
Nederland. Tantalus is dus op veel grote 
basketbal evenementen te zien. 

In onze vereniging is er een scala aan studenten 
die op de Fontys en TU/e studeren of hebben 
gestudeerd. Hun liefde voor basketbal is 
wat hen bij Tantalus bracht, maar ook zij zijn 
uiteindelijk op zoek naar mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. De meeste studenten hebben 
een technische achtergrond, maar ook 
studenten die fysiotherapie, sociale studies 
of pabo studeren zijn lid bij onze vereniging. 
Hierdoor kan Tantalus een studenten platform 
aanbieden voor niet alleen technische 
bedrijven, maar ook bedrijven vanuit andere 
sectoren. 

2. Waarom een sponsor worden? 

Sport

Studenten

Publiciteit
Tantalus komt op verschillende manieren in 
de publiciteit, waardoor wij een groter bereik 
aan jullie kunnen aanbieden dan alleen onze

leden. Zo worden wij ondersteunt door het 
SSC, wat weer onderdeel is van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De universiteit is 
wereldwijd bekend. 

Onze heren 1 speelt 1e divisie , aangezien 
dit een landelijke competitie is, krijgen wij 
niet alleen veel publiek maar ook aandacht 
van verschillende media. Denk hierbij aan 
lokale kranten of media uit Eindhoven en 
regionale media (regio Brainport, provincie 
Noord-Brabant). 
Naast de publiciteit van heren 1 krijgen 
onze internationale studenten ook media 
aandacht. In 2019 is in het ED een stukje van 
een internationale speelster die bij Tantalus 
speelde geplaatst. 

Ieder jaar organiseert Tantalus het 
Internationaal Basketbaltoernooi met 
tussen de 300 en 400 deelnemers. Tijdens 
het toernooi hebben wij samenwerkingen 
met verschillende bedrijven. Dit toernooi 
wordt helemaal door leden van de club 
georganiseerd. 



Wanneer jij als ondernemer sponsort in ruil 
voor publiciteit, dan zijn de sponsorkosten 
100% aftrekbaar. Sponsoring vindt dan 
plaats vanuit een zakelijk oogpunt. Denk aan 
naamsbekendheid, product- of merkintroductie 
en personeelswerving. Hierbij wordt ook de 
btw als voorbelasting verwerkt in je aangifte 
omzetbelasting. Wij als Tantalus (de gesponsorde) 
schrijven een factuur aan jullie bedrijf (de 
sponsor) en over deze sponsorbedragen wordt 
btw geheven. Dus een ultieme win-win situatie. 
Voor meer info omtrent sponsoring en fiscale 
aftrekbaarheid verwijs ik u door naar deze 
websites:

• https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/
marketing/sponsor-worden-slim-of-niet/
• https://belasting.online/ondernemer/
is-sponsoring-aftrekbaar/

2. Waarom een sponsor worden? 

Sponsoring en fiscale aftrekbaarheid

Wat is ons bereik?

• Samenwerking met Hubble Community Café
• Samenwerking met SSC en TU/e 
• 130 leden met verschillende nationaliteiten 
van de Fontys en de TU/e 
• 225 Facebook volgers 
• 290 Instagram volgers 
• 300-400 deelnemers tijdens het IBT 
• Website, www.tantalus-basketball.nl 
• Nationaal publiek, heren 1 speelt in een 
nationale competitie (1e divisie)
• Internationaal bereik



3. Sponsordeals

Gouden sponsor pakket:

Zilveren sponsor pakket:

Bronzen sponsor pakket:

Aanvullingen/Extra’s:

• Logo op wedstrijdshirt- en broekjes van alle teams **
• Groot logo op warming-up tenue van alle teams**
• Logo op kleding tassen van alle teams**
• Promotie op Tantalus website, dit betreft zes posts per jaar.
• Promotie op Social Media (Facebook en Instagram), dit betreft zes posts 
per jaar.
• Promotie tijdens Tantalus activiteiten (inclusief International Basketball 
Tournament).
• Promotie via banners en/of boarding tijdens thuiswedstrijden van de 
wedstrijdteams van Tantalus*.

• Logo op wedstrijdshirt van één team naar keuze**
• Klein logo op warming-up tenue van alle teams**
• Promotie op Tantalus website, dit betreft één maandelijkse post.
• Promotie op Social Media (Facebook en Instagram), dit betreft één 
maandelijkse post.
• Promotie tijdens Tantalus activiteiten (inclusief International Basketball 
Tournament).
• Promotie via banners en/of boarding tijdens thuiswedstrijden van de 
wedstrijdteams van Tantalus*.

• Promotie op Tantalus website, dit betreft één maandelijkse post.
• Promotie op Social Media (Facebook en Instagram), dit betreft één 
maandelijkse post.
• Promotie tijdens activiteiten Tantalus (inclusief International Basketball 
Tournament).
• Promotie via banners en/of boarding tijdens thuiswedstrijden van de 
wedstrijdteams van Tantalus*.

• Logo op warming-up tenue van alle teams: 
400 euro**
• Logo op wedstrijdshirt: 150 euro per team**
• Helpende hand bij evenementen en dergelijke 
voor een afgesproken totaalprijs***

* Banners, boarding en/of flyers voor promotie 
moeten door het bedrijf zelf geleverd worden.
** ** De prijs voor logo op warming-up en/of 
wedstrijdtenue is exclusief de bedrukkingskosten 
deze zijn;
     - 25 euro per team met een kleine logo (10*10 cm). 
     - 45 euro per team met een groot logo (25*25 cm). 
*** De prijs voor helpende hand bij evenementen 
wordt per evenement besproken maar zal voor een 
vriendenprijsje zijn.



4. Samenwerkingen 


