SPONSORING
seizoen 2022-2023

Een club met passie

Beste vrienden van KFC Brasschaat,
Niemand zou het ons kwalijk nemen moesten we deze brief sms-gewijs starten met OMG of WTF wat een
jaar was dit.
Maar we gaan dat niet doen en bewust kiezen voor de positieve noot !
Wij geloven steevast dat positivisme en hoop dé fundamenten zijn om iets moois te bereiken en te
behouden….
Er waait zowaar een nieuwe wind door ons clubke waar ouders spontaan de handen uit de mouwen
steken, er nieuwe bestuursleden zich aandienen en waar opvolging van oudere generaties zich van nature
vormt. Dit zijn allemaal zaken die er super positief uitzien voor de toekomst van de club maar willen we
blijven professionaliseren en nog meer kwaliteit bieden in opleidingen van onze jeugd dan zal de financiële
steun van onze sponsors en sympathisanten van cruciaal belang blijven.
Dus beste vrienden allereerst een dikke merci voor de steun van vorig jaar en hopelijk tekenen jullie
massaal terug in op ons positief en hoopvol verhaal dat KFC Brasschaat al jaren aan het schrijven is…
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 onze aparte website pagina en vanaf een waarde gelijk of
hoger dan 1500 euro ook een vermelding op de solidarity wall.
Voor meer info kan u steeds terecht op onze website:
www.kfcbrasschaat.be of sponsoring@kfcbrasschaat.be
U mag rekenen op onze volle medewerking en waardering !
Sportieve groeten,
Het bestuur van KFC Brasschaat (RIP Ronny Stieltjes)
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WEBSPONSOR
€1500/seizoen
Vermelding op eerste pagina van website.
80.000 bezoekers seizoen.
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alle prijzen zijn 21% excl. BTW

BOARDING

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
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1500 €
350 €
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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

MATCHBAL
Matchbal
50 €
Aparte vermelding in kantine
100 € IS MATCHBAL MEE NAAR HUIS !!!
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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
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

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

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

Partytafel diam. ±0.90m 300 €
Minimum 1 seizoen

SOLIDARITY WALL
Leden en sympathisanten die ons 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.
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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
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alle prijzen zijn excl. 21% BTW

