VZW ZANDVLIET SPORT
K.B.V.B nr. 5757

Zandvliet, Postdatum

Geachte Sympathisant,
Onze vereniging is reeds meer dan 60 jaar actief in de voetbalsport in Zandvliet.
Wij hebben een duidelijk visie over onze rol en verantwoordelijkheid in de plaatselijke gemeenschap
en tegenover al onze leden.
Onze beleidslijn is samengevat in ons project ‘Triple R’, de logische evolutie van onze vorig project
Triple G.
Wij zijn fier op het resultaat van onze inspanning: groeiend aantal leden,
professionalisering van de opleiding (een recente audit heeft dit bevestigd met het behalen van het
footpass kwaliteitslabel met ster !) en een mooie infrastructuur. Meer hierover op onze website:
www.zandvlietsport.be
Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers én zonder de financiële ondersteuning
van onze sponsors.
Bent U al sponsor, dan kent U vast onze club, en wat wij terugdoen voor onze sponsors. Bent U
nieuw of geïnteresseerd: alvast onze dank hiervoor, en aarzel niet om ons sponsorcomité te
raadplegen.
Met sportieve groeten

Vzw Zandvliet Sport

Partners triple R
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Sponsordossier Zandvliet Sport

Dit dossier werd uitgewerkt in lijn met het Triple R project waarin de club een lange-termijn visie
nastreeft.
In dat opzicht willen wij ook constructieve samenwerkingen opzetten met onze sponsors/partners
om ons Triple R project te ondersteunen en ontwikkelen.

Wat is uw voordeel als sponsor:


Publiciteit:
 Regionaal: elke week thuiswedstrijden tegen elftallen uit de regio
Antwerpen/Noorderkempen (eerste elftal en jeugdreeksen).
 Vermelding op onze website
 Speciale vermelding op website bij wedstrijdbal 1ste elftal heren (in de week voor
de thuiswedstrijd)
 Bij wedstrijdbal 1ste elftal heren: vermelding op het blad ‘ploegopstelling’ wat
gratis wordt uitgedeeld aan alle bezoekers van de betreffende wedstrijd.
 Doelpubliek: sporters, ouders/grootouders, supporters



Gratis toegangsabonnement voor alle thuiswedstrijden
Bij sponsoring vanaf €150 (ex . BTW)



Gratis deelname aan onze jaarlijkse sponsorbrunch (deelname max. 2 personen)



Reputatie: Ondersteuning van plaatselijk verenigingsleven en van een solide vereniging
(meer dan 300 leden)



Sponsoring wordt steeds door vzw Zandvliet Sport (btw-belastingsplichtige) gefactureerd
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Hieronder vindt u de verschillende samenwerkingsmogelijkheden waarin wij ook duidelijk aangeven
welke return u mag verwachten voor uw zeer gewaardeerde steun aan onze club en haar leden.

Seizoen 2016-2017
PRIJZEN OP AANVRAAG
1. Partner Triple R – Exclusiviteit voor 5 partners
 Contract van 3 seizoenen;
 Shirtreclame op ALLE wedstrijdshirts (vanaf U6 t/m seniors, in totaal ongeveer 180
spelers);
 Reclamebord rond het A-veld;
 Vermelding op onze officiële briefwisseling;
 Logovermelding in onze kantine
 Uw investering (per seizoen):
i. Borst of broek
ii. Rug (2 plaatsen)
iii. Mouw (2 plaatsen)
2. Partner Kledij – Exclusiviteit per kledingstuk mogelijk!
 Contract van 2 seizoenen;
 Reclame op rug;
 Logovermelding in onze kantine;
 Vermelding op officiële briefwisseling
 Uw investering (per seizoen):
i. Trainingspak
ii. Jas
 Dit onderdeel biedt meerdere mogelijkheden zoals bedrukking van uw logo op de
clubpolo, petjes, handdoek, sporttas,… Voor een aanpak op maat contacteert u ons
comité (zie hieronder) die u graag te woord staan.
3. Partner Infrastructuur – omdat de omkadering van onze opleiding ook aandacht verdient!
 Contract per seizoen;
 Reclamebord rond het A-veld;
 vermelding + link op op onze website;
 Logovermelding in onze kantine;
4. Uw reklamebord (2,8 m X 0,8m) langs het terrein
Onze leverancier kan uw bord aanmaken volgens onze normen. Maar een eigen bord maken in
eigen beheer kan ook.
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5. Uw logo op blad ploegopstelling (16 cm2)
 Wordt uitgedeeld aan alle bezoekers van de thuiswedstrijden 1ste elftal

6. Uw logo op blad ploegopstelling én uitslagenblad


ploegopstelling + uitslagenblad na de wedstrijd thuiswedstrijden 1ste elftal

7. Erelid (steun)

8. Een wedstrijdbal :eerste elftal (vermelding in chalet)

9. Een wedstrijdbal voor één van onze jeugdelftallen

10. Trainingsbal

Andere voorstellen: Contacteer één van de personen hierna:
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Contactpersonen vzw Zandvliet Sport: sponsorcomité

Voorzitter:

Johan Van Broeckhoven

Tel.: 0486 96 93 96

Email: vanbroeckhovenjohan1@gmail. com

Schatbewaarder:

Willy Cornelissens

Tel.: 0476 719 349

Email: willy_cor@hotmail.com

Secretaris:

Hans Moerenhout

Tel: 0475 422 966

Email: hans.moerenhout@telenet.be
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