
LEIMONIAS 
BUSINESS CLUB 
VRIENDEN
Supporter van de eredivisie, 
topselectie en de jeugd



Zakelijk Plus

• Delissen Martens Advocaten 
Michaël van Basten Batenburg

• FDJ Advocaten 
Tom van Dijk

Zakelijk

• Ambog groep 
Peter Hilders

• Burgersdijk tennis 
Mark-Paul Burgersdijk

• Estata makelaars og  
Margot Koesen

• Green2Live  
Ingrid Vogels

• Medisch Training Centrum Delft 
Arjan de Visser

• Van Hilten Advocaten en Mediators 
Willem de Vries

• Sukru Dincer

Particulier

• Ali Isoglu
• David Gregson
• Ed Buijs
• Ernst Kaars Sijpesteijn
• Gerard Elkhuizen
• Huib van Eesteren
• Jan Boon
• Jeroen Dill
• Johan Nanninga
• Josephine van de Mortel
• Marc Breitbach
• Nanette Farwerck-Bergwerf
• Ralph van Hessen
• Thie Watse Brouwer
• Victor van Heekeren

BEDANKT VRIENDEN VAN TOPTENNIS

Cover foto: Meet & Greet Eredivisieteam met LBC Vrienden



Maak kennis met de LBC Vrienden

Als een van de oudste clubs heeft Leimonias de meeste landskampioen-
schappen gewonnen op het hoogste niveau in Nederland. Wist u dat Leimonias 
22 keer kampioen van Nederland is geworden?

Om de successen van weleer in de toekomst mogelijk te maken is in 2004 
de Leimonias Business Club Vrienden opgericht. Hiermee ondersteunen we 
financieel de eredivisie, de topselectie en de jeugd. Daarnaast dragen we bij 
aan het onderhoud zodat Leimonias het mooiste park van Nederland blijft.

Wij bieden de Vrienden een bijzonder programma waarin toptennis, zaken en 
gezelligheid worden gecombineerd. Vergroot je sociale en zakelijke netwerk. 
En heel belangrijk, verbeter je tennisspel door regelmatig met de topselectie 
te tennissen.

Wij nodigen je graag uit om ook lid te worden. Meer weten? Stuur een mail 
naar LBCVrienden@leimonias.nl, bel met Ernst Kaars Sijpesteijn (06-51176013) 
of tennis een keer met ons mee op woensdag vanaf 20:30 uur.

Met sportieve groet,

Namens de commissie LBC Vrienden

Ernst Kaars Sijpesteijn (vz), Thie Watse Brouwer, Peter Hilders, Johan Nanninga, 
Mark-Paul Burgersdijk, Tom van Dijk, Michaël van Basten Batenburg en Nanette 
Farwerck-Bergwerf

“Trots op onze band met 
Leimonias, waar vriendschap al 
meer dan 130 jaar het begin is 

van succes.”

Michaël van Basten Batenburg 
Delissen Martens Advocaten   

preferred supplier arbeids- en 
ondernemingsrecht



Topselectie teams

Op de wekelijkse woensdagavond 
spelen de LBC Vrienden het hele jaar 
door met toptennissers, zoals met het 
heren eredivisie en 1e klasse gemengd 
team. In ruil verzorgen wij de diners 
tijdens de competitie op de club. 
Tevens kan je een team adopteren met 
het zakelijk plus lidmaatschap.

Waar dragen wij aan bij? 

Eredivisie gemengd

Geniet van tennis op het allerhoogste 
niveau op Leimonias. Exclusief voor de 
LBC Vrienden worden een Clinic en een 
Meet & Greet Diner georganiseerd.

“LBC Vrienden maakt eredivisie 
tennis op Leimonias mogelijk.”

Mark-Paul Burgersdijk 
preferred supplier tennistraining 

Burgersdijk Tennis

“Woensdagavond spelen met de 
toptennissers van Leimonias vind 

ik echt geweldig.”

Thie Watse Brouwer



Jeugd

We ondersteunen de jeugd in de breedte zoals het sponsoren van de bus naar 
het ABN AMRO toernooi en de Tennis Academie.

Grote groep jeugdspelers genoten van clinic van topselectie

Park 
Wij leveren graag een bijdrage aan het onderhoud van het park zoals de tuin, 
de banen en het clubhuis zodat Leimonias het mooiste park van Nederland 
blijft. 



Ontdek de lidmaatschapsvormen

Particulier
Je draagt toptennis een warm hart toe.

“Ik draag Leimonias een 
warm hart toe. Via de LBC 

Vrienden blijf ik aangesloten 
bij de ontwikkelingen rond het 

toptennis.”
 

Victor van Heekeren, Lid van 
verdienste en oud-president

Zakelijk
Je ondersteunt toptennis en wil zaken 
doen met de leden van Leimonias.

“Als LBC Vrienden lid organiseer 
ik een toernooi met korting voor 

mijn beste relaties op het mooiste 
park van Nederland.”

 
Willem de Vries 

Van Hilten Advocaten en 
Mediators, oud-president

Zakelijk Plus
Je bedrijf is preferred supplier van 
Leimonias en je adopteert een 
topselectie team.

“Als Zakelijk Plus lid ervaar 
ik de mooie combinatie van 

ondersteuning van eredivisie tennis 
en profilering van FDJ Advocaten.”

Tom van Dijk 
FDJ Advocaten, preferred supplier 

vastgoedrecht, oud-president



Wat past bij jou?

LBC Vrienden Activiteiten
Particulier

€ 500
Zakelijk
€ 1.000

Zakelijk Plus
€ 1.950**

Woensdagavond tennis met topselectie

Eredivisie Gemengd Clinic en Meet & Greet 
Diner

VIP Tickets ABN AMRO *

Kerstdiner*, LBC Kampioenschappen, 
bedrijfsbezoek, golftoernooi

Logo LBC Vrienden bord op club en website

Adopteer topselectie team: Clinic 1,5 uur 
8 personen of sparren 4x dubbel/single

Lidmaatschap Leimonias op LBC Vrienden 
factuur**

Bedrijfslogo op vlag aan de Leimonias 
Preferred Supplier Lane bij de ingang

Preferred Supplier Leimonias***

* met eigen bijdrage
**  exclusief contributie vereniging
***  Zaken die spelen op Leimonias worden als eerst besproken
 met de preferred supplier. In de communicatie-uitingen
 van Leimonias word je genoemd als preferred supplier.  Bekijk online het 

programma en beleef 
de laatste events via onze 

verslagen, foto’s en video’s.

Ga naar 
www.leimonias.nl



Overtuigd? Word lid!

Naam ..............................................................................................................................................

Telefoon ..........................................................................................................................................

Mobiel ............................................................................................................................................

Adres en postcode .........................................................................................................................

Woonplaats ....................................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is:

 � € 500     Particulier

 � € 1.000  Zakelijk

 � € 1.950  Zakelijk Plus

Bedrijfsnaam ...................................................................................................................................

T.a.v.................................................................................................................................................

Adres en postcode .........................................................................................................................

Woonplaats ....................................................................................................................................

Website ..........................................................................................................................................

Na ontvangst van de bijdrage heeft u recht op deelname aan alle activiteiten van de LBC Vrienden.
Jaarlijks na aanvang van het verenigingsjaar van HLTC Leimonias ontvangt u medio januari een
factuur. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per jaar verlengd. Opzegging
dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Datum .........................................Handtekening ....................................................

S.v.p. het ingevulde formulier mailen naar lbcvrienden@leimonias.nl of sturen naar HLTC Leimonias,
t.a.v. LBC Vrienden, Klatteweg 103, 2597 KA in ‘s-Gravenhage


