SPONSORING
seizoen 2016-2017

www.kfcbras
scha
at.be

Beste relatie van KFC Brasschaat,
Deze brochure toont aan wat de standaard sponsorpakketten zijn die we u te bieden hebben.
We hebben getracht de waaier zo breed mogelijk te houden en toch nog overzichtelijk en
gestructureerd. Moest het toch zijn dat u andere ideeën heeft over sponsoring of pakketten wenst
te combineren kunnen wij in samenspraak een pakket op maat uitwerken.
Verder willen we met onze sponsors een win-win situatie creëren. Uw centen hoeven echt geen
éénzijdig verhaal te zijn van geven en niet nemen. Neen, wij vinden net dat u als ondernemer ook
beter moet worden van de financiële steun in onze club. Daarvoor willen wij als bestuur, trainers,
afgevaardigden, spelers en vrijwilligers ons beste beentje voorzetten. Wij beseffen meer dan wie
ook wat uw steun waard is !
Promotie naar eerste provinciale:
Net zoals vorig seizoen beleven we sportief opnieuw een topjaar met onder andere enkele
jeugdploegen die kampioen spelen en een eerste elftal dat voor het eerst in vele jaren rechtstreeks
de promotie naar eerste provinciale afdwingt.
U kan dus mee genieten van de positieve flow waarin onze club zit.
Win-win :
Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding van de sponsorpakketten (laagdrempelig) met een hoge
visibiliteitswaarde en uitgewerkt volgens hoge kwaliteitsnormen.
Per seizoen zullen er enkele gelegenheden zijn waar het bestuur alle sponsors op uitnodigt.
Dit geeft lokale ondernemers de kans om kennis met elkaar te maken in een ongedwongen sfeer en
gegevens uit te wisselen.
Alle sponsors zullen een vermelding krijgen op een aparte website pagina.
Wat cijfers en feiten:
Meer dan 100 jaar oude club = traditie
Meer dan 250 spelende leden en 350 niet spelende leden/sympathisanten.
Per weekend een 700 tal bezoekers.
3 grote tornooien per seizoen trekken gemiddeld 1500 bezoekers per evenement aan.
Veel passage van wandelaars en fietsers gezien we in park gebied gelokaliseerd zijn
Voor meer info kan u steeds terecht op onze website: www.kfcbrasschaat.be
U ziet, we willen echt iets betekenen voor U.
Voor alle verdere vragen en info:
kfcbrasschaat@outlook.com
Patrick Termissen: patrick@vadebocards.be + gsm 0478 34 52 51
Boni Voorhelst: bonikarla@skynet.be + 0495 53 50 31
Sportieve groeten,
Het bestuur van KFC Brasschaat.
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WEBSPONSOR
€1500/seizoen
Vermelding op eerste pagina van website.
80.000 bezoekers per seizoen.
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alle prijzen zijn 21% excl. BTW

BOARDING
Manili Feestverhuur

Nico & Linsey Rousseau
Kaartse bossen 34 • 2930 Brasschaat
GSM 0475 44.11.62
www.manili.be • e-mail: info@manili.be

Wij verhuren diverse soorten tenten, springkastelen, LED verlichting, verwarmingselementen, vitrinekoelkasten,
tafels & stoelen, linnen, porselein & glaswerk, decoratie, statafels & barkrukken, houten vloeren,…

Voor al uw feesten van A tot Z !

Vervoer over water
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Boarding voor 3 seizoenen
buiten afmetingen 3m x 1m
per seizoen te betalen
1e jaar 500 €
		
2e jaar 500 €
		
3e jaar 500 €
Boarding binnen afmetingen 1m x 0,45m per seizoen
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350 €

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

BOARDING ACHTER DOEL

Boarding achter doel
witte belettering
lengte ± 20m.


1.250 € /per seizoen

FLATSCREENSPONSOR

KBC WIJNEGEM

Uw logo op flatscreen 


250 € /per seizoen

Deze staat bij de inkom in het Boshuisje en
staat elk weekend aan van 9u t/m 19u
Aantal sponsors is beperkt
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

VLAG SPONSOR
Beachvlag
met watervoet

Vaste vlag
voor 3 seizoenen

Na afloop van het event
krijgt u de vlag

achter doel aan inkom
0,90x3m

per seizoen te betalen

1st = 400 euro/st
2st = 10% korting
3st = 15% korting
4st = 20% korting

1e jaar 400 €
2e jaar 400 €
3e jaar 400 €

300cm

0,90cm

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

TAFEL

www.bolckmans.be
0495 53 50 31
bvo@bolckmans.be

Partytafel diam. ±0.90m
Minimum 1 seizoen

300 €
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

MATCHBAL
Matchbal jeugd
Matchbal senioren

50 €
75 €

KLEDIJ
Duivels
U6-U9
		
Préminiemen U10-U11
		
Miniemen
U12-U13
		
Knapen
U15
		
Scholieren
U17
		
Junioren
U21
		
Senioren
Reserven
		

1625 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
1625 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
2000 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
2250 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
2250 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
2250 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen
2250 € /per seizoen
50% korting/2de seizoen

1ste elftal		

2500 € /per seizoen

Inbegrepen in bovenstaande prijzen:
Volledige tenue voor alle spelers + keeper en outfit voor
technische staf. incl. drukwerk (1 kleur). Mits extra kost kan meer
kleurendruk. Geldig voor twee seizoenen, met uitzondering
van het 1ste elftal.
Tip: U kan met meerdere sponsors op één set staan (bv. achteraan
en vooraan) en daardoor de kost verdelen door het aantal sponsors.
Houd hierbij rekening met een kleine extra kost voor zetwerk.

MOUWSPONSOR:

Op ALLE kledij (U6 t.e.m. 1ste elftal) van de spelers staat U op de
mouw. (logo in 1 kleur)		 2500€/seizoen
Ongeveer 250 spelers
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

