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Beste vrienden van KFC Brasschaat,
Bij het opmaken van deze vernieuwde brochure zitten we nog in volle
COVID-19 crisis.
Op het moment dat u dit leest hopen wij als bestuur van KFC Brasschaat dat alles terug
een beetje hersteld is en onze kinderen weer volop hun geliefde sport kunnen beoefenen.
Uiteraard hopen we ook dat u en uw familie gespaard is gebleven van Corona en dat u
allemaal in goede gezondheid verkeerd.
En dan moet je als bestuur in deze onvoorspelbare en moeilijke tijden een realistisch
werkingsbudget gaan opstellen voor volgend seizoen. Na vele virtuele vergaderingen heeft
het voltallig bestuur een ambitieus plan uitgewerkt waarbij een grote vorm van solidariteit
en het respect voor vrijwilligerswerk dé sleutel zal vormen tot het slagen van dit plan.
Dat uw financiële steun meer dan ooit belangrijk zal zijn in het verder uitbouwen van onze
club hoeft geen verder betoog.
In deze brochure tonen we u op een overzichtelijke manier onze brede waaier aan
standaard sponsorpakketten. Uiteraard staan we open voor andere ideeën over
sponsoring of wanneer u pakketten wenst te combineren.
Alle sponsors zullen een vermelding krijgen op een aparte website pagina.
U mag rekenen op onze volle medewerking en waardering !
Voor meer info kan u steeds terecht op onze website: www.kfcbrasschaat.be
Voor alle verdere vragen en info:
Patrick Termissen: kfcbrasschaat@outlook.com
Ronny Stieltjes: ronny.stieltjes@gmail.com
Boni Voorhelst: bonikarla@telenet.be
David Van Pelt: david@vanpelt.be
Gert Kerstens: ant.gkerstens@gmail.com
Sportieve groeten,
Het bestuur van KFC Brasschaat.
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WEBSPONSOR
€1500/seizoen
Vermelding op eerste pagina van website.
80.000 bezoekers seizoen.

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn 21% excl. BTW

BOARDING

Bredabaan 759
B-2930 Brasschaat
Tel: +32(0)3 326 26 71
info@t-candlelights.com

lederwaren
² schoenen –

1000m

7
Bredabaan 75

Boarding geldig voor 3 seizoenen
buiten afmetingen 4,90m x 1m
Boarding binnen afmetingen 1m x 0,45m seizoen

n

– reisartikele

337 07 30
Brasschaat 03
■

■

1500 €
350 €

www.kfcbras
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

BOARDING ACHTER DOEL
DA K W E R K E N .

be

MICHIELSEDAKWERKEN.be

Boarding achter doel
lengte ± 20m.


1.250 € /seizoen

FLATSCREENSPONSOR
Uw logo op flatscreen 


250 € /seizoen

Deze staat bij de inkom in het Boshuisje en
staat elk weekend aan van 9u t/m 19u
Aantal sponsors is beperkt

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

VLAG SPONSOR
Beachvlag
met watervoet
Na afloop van het event
krijgt u de vlag
1st = 400 euro/st
2st = 10% korting
3st = 15% korting
4st = 20% korting

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

TAFEL
Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)
Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)

www.DEBLOCK.be
Partytafel diam. ±0.90m 300 €
Minimum 1 seizoen

03-253 11 11 – info@deblock.be
CONTAINERTRANSPORT
KIPWAGENS
UITZONDERLIJK TRANSPORT
PLATTE WAGENS

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

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

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

1ste elftal		

2500 € /seizoen
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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

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

SOLIDARITY WALL
Leden en sympathisanten die ons in tijden van Corona extra willen steunen en zich op die manier
solidariteit tonen met onze club, zullen we extra in de verf zetten. Dit kan gaan van een belangrijke
sponsor tot een leverancier of bedrijf maar ook u als particulier kan hierin uw steentje bijdragen.
Particulier:
U betaalt als particulier 100 euro en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op uw naam (twv 100
euro !) en uw naam wordt vermeld op onze Solidarity wall.
Idee:
Er kan ook een leuke boodschap op de wall vermeld worden zoals bv: “van Opa voor (naam)” of
“(naam) is solidair met KFCB” , u bedenkt het zelf en wij zorgen voor de rest
Zelfstandige:
U betaalt als zelfstandige 228 euro (excl. 21% btw) en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op
uw naam (twv 100 euro !) + 100 drankenjetons en uw naam/logo wordt vermeld op onze Solidarity
wall.
De opbrengst gaat integraal naar de werking van onze club !
Alle verdere info en inschrijvingsformulier kan u bekomen via een van onze bestuursleden of
kantinemedewerkers.

MATCHBAL
Matchbal
50 €
Aparte vermelding in kantine

www.kfcbras
scha
at.be

COMBIPAKKET
Onderlegger + wedstrijdblad + vermelding op Solidarity wall
200€/seizoen
Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)

Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)

www.hubo.be

www.DEBLOCK.be
03-253 11 11
info@deblock.be

Schoenen – Lederwaren – Reisartikelen

VAN DIJCK
LEVO
FRAMANDI

MVL

Wuustwezel

CONTAINERTRANSPORT
KIPWAGENS
UITZONDERLIJK
TRANSPORT
PLATTE WAGENS

www.donckers.com

Kalmthout
Brasschaat
Hoogstraten

KFC Brasschaat
wenst U alvast
Smakelijk eten!

DA K W E R K E N .

be

MICHIELSEDAKWERKEN.be

BANDEN

Dressing Privé
Fashion S tore

bvba

Bredabaan 759 • 2930 Brasschaat
Tel: +32(0)3 326 26 71
info@t-candlelights.com

WWW.DRESSINGPRIVE-STORE.COM

Met dank aan onze
vrijwilligers
en jeugdtrainers

Your Personal Wishes

Bredabaan 759 • 2930 Brasschaat
Tel: +32(0)3 326 26 71
info@t-candlelights.com

add
time
GRAFISCH ONTWERP

0476 34 77 75
add_time@skynet.be

Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)

Keurslager De Meulder
Brasschaat (centrum)

www.hubo.be

www.DEBLOCK.be
03-253 11 11
info@deblock.be

Schoenen – Lederwaren – Reisartikelen

VAN DIJCK
LEVO
FRAMANDI

BANDEN
Wuustwezel
Kalmthout

CONTAINERTRANSPORT
KIPWAGENS
UITZONDERLIJK
TRANSPORT
PLATTE WAGENS

www.donckers.com

Brasschaat
Hoogstraten

wedstrijd KFC Brasschaat - .........
Zaterdag ...../...../.....
DA K W E R K E N .

be

MICHIELSEDAKWERKEN.be

Opstelling KFC Brasschaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
T1
T2
KT
Kiné
Afgevaardigde
Scheidsrechter
Assistent 1
Assistent 2

Opstelling .....
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
T1
T2
KT
Kiné
Afgevaardigde
Scheidsrechter
Assistent 1
Assistent 2

Wij wensen u een fijne sportieve voetbalavond toe!

MVL

Dressing Privé
bvba

Fashion S tore
WWW.DRESSINGPRIVE-STORE.COM

Your Personal Wishes

Bredabaan 759 • 2930 Brasschaat
Tel: +32(0)3 326 26 71
info@t-candlelights.com

Bredabaan 759 • 2930 Brasschaat
Tel: +32(0)3 326 26 71
info@t-candlelights.com

Met dank aan onze
vrijwilligers
en jeugdtrainers

add
time
GRAFISCH ONTWERP

0476 34 77 75
add_time@skynet.be

www.kfcbras
scha
at.be

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

Een club met passie

