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VOORSTELLING  

Geachte,  

KFC Varsenare is u wellicht niet onbekend.   

De vereniging bestaat uit een 1ste ploeg, A-team, beloften B-team en 22-tal jeugdploegen (interpro-
vinciaal en gewestelijk) en nog een voetbalschool voor de allerkleinsten.   

Specifiek wat de jeugd betreft, tellen wij ongeveer een 400-tal jeugdspelers in onze vereniging die 
telkens per ploeg omringd worden met trainer(s) en afgevaardigden.   

Wij proberen er alles aan te doen om het voor onze spelertjes/trainers, ... zo aangenaam en professio-
neel mogelijk te maken. 

U begrijpt wellicht dat dit verwezenlijken, natuurlijk niet evident is. Om dit te kunnen realiseren 
dient er had gewerkt te worden op alle gebieden. Van levensbelang is het beschikbaar budget voor 
zowel de seniorenploegen alsook de jeugdploegen.  

Alle hulp om dit budget te realiseren is dus meer dan welkom.   

In bijlage vindt u een kort overzicht van de mogelijke sponsorvormen waarmee u KFC 
Varsenare kan helpen timmeren  aan een mooie toekomst.   

Het spreekt voor zich dat ik ten allen tijde bereid ben om deze mogelijkheden verder met u te bespre-
ken (contactgegevens onderaan).   

Bij voorbaat dank voor uw hulp!   

Met sportieve groeten,    

Sven Vileyn
sven.vileyn@crelan.be  
tel: 0475/69.02.06 



SPONSORPAKKETTEN   

HOOFDSPONSOR Jeugd KFC Varsenare  

contract van 2 jaar   
€5.000 / jaar   

Als bevoorrechte partner ontvangt u naast alle voordelen van het pakket van Partner Goud even-
eens volgende items: uw logo komt eveneens op de sportzak/training die elke speler krijgt bij 
betaling van het lidgeld. U krijgt de belangrijkste plaats om uw bedrijf/logo kenbaar te maken op 
het Stickerboek en tevens tijdens andere acties, zoals het steunwervings-boekje ‘Samen zullen wij 
dat varkentje wel even wassen!  
U kan gerust contact opnemen om het pakket nog meer op maat aan te passen.   



SPONSORING OP MAAT  

Natuurlijk zijn ook allerhande giften van harte welkom.   

shirtsponsors
jeugd

reclamebord 
rond kunstgras-

veld

matchballen t.g.v 
thuiswedstrijden
1e elftal + recla-
mebord kunst-

grasveld

- contract 2 jaar
- € 800 / jaar 

-contract van 3 
jaar

-2,5m lang : 
€ 400 / jaar 

-2 x 2,5m : 
€ 700 jaar

-contract van 3 
jaar

-2,5m lang : 
€ 500 / jaar

programma-
blad

wedstrijddag

- € 150 / jaar
(max. 6 spon-
sors)

publiciteit op
tv scherm(en)

- € 400 / jaar

stickerboek
(volg. editie sei-
zoen 2020-2021)

-1/8 blad: € 75
-1/4 blad: € 130
-1/2 blad: € 250



Shirtsponsors jeugd 

Onze 22 jeugdploegen hebben natuurlijk ook verzorgde uitrustingen nodig.  Ook hier is uw  steun dus 
meer dan welkom. Uw (firma)naam of logo komt op de voetbaltrui. De betrokken  ploeg speelt in 
uw uitrusting gedurende de uw gekozen jaren.   

Reclamebord rond het terrein  
Ieder voetbalveld wordt omringd door borden waarop firma’s hun steun kunnen laten blijken,  dit is 
ook in Varsenare het geval.  Deze borden blijven natuurlijk aanwezig het gehele jaar door  en deze 
reclame is dus aanwezig voor alle wedstrijden jeugd- en seniorenploegen.  

Matchballen ter gelegenheid van de thuiswedstrijden 1ste elftal of jeugd 

Voor iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal zoeken wij mensen, die een matchbal wensen  te 
schenken.  In return wordt uw (firma)naam geafficheerd in onze kantine voor het volledige  seizoen en 
wordt u ook uitgenodigd in onze VIP-ruimte voor de wedstrijd.  



Programmablad wedstrijddag 

Naar aanleiding van iedere thuiswedstrijd wordt er een programmablad gemaakt voor de  toeschou-
wers met hierin de samenstelling van de 1ste ploeg + algemene info. Uw reclame  komt hier op voor 
het volledig seizoen. Tevens zal uw firma vermeld worden op de website van  KFC Varsenare.  

Publiciteit op tv-scherm(en) 

Voor/tijdens/na de wedstrijden van de seniorenploegen en/of jeugdploegen, spelen we een  Power-
Pointpresentatie af in de kantine. Deze presentatie bevat enkele (actie)foto’s van onze  ploegen en 
wordt afgewisseld met uw reclame (eventueel foto van uw zaak aangevuld met de  nodige tekst).  
Uw reclame komt dus op regelmatige tijdstippen terug en tevens zal uw  firma/logo vermeld worden 
op de website van KFC Varsenare.  

Stickerboek 

Uw reclame (logo, eventueel foto van uw zaak aangevuld met de nodige tekst) komt dus in het  sticker-
boek.  



Tussen  

Partij enerzijds: 

Naam : .....……………………………………………………………………………………
………………………………… (verdere gegevens: zie ommezijde) 

handelend als opdrachtgever voor de bovenvermelde zaak of firma. 

En partij anderzijds:  

KFC Varsenare VZW, met als maatschappelijke zetel, Hof Van Straeten 2 te 8490 Varsena-
re,  vertegenwoordigd door Deboo Patrick.

is het volgende overeengekomen: 

De opdrachtgever betaalt hiervoor:  …………euro per jaar  /   per ………………  excl. BTW    

KFC Varsenare VZW zal de facturen opmaken, na ontvangst van dit getekend contract    /    welke 
door de  opdrachtgever jaarlijks te betalen zijn op volgende data:  

Opgemaakt te Varsenare op ……………… 

Voor akkoord,                                                                                                                                                  
Voor KFC Varsenare VZW de opdrachtgever   

☐ Gouden Partner
☐ Zilveren Partner
☐ Bronzen Partner
☐ Publiciteit via shirtreclame voor een periode van 2 / 3 voetbalsei-
zoenen
☐ Publiciteit via een reclamebord van 2,5m of 2 x 2,5m lang rond het 
terrein gedurende een periode van 3 voetbalseizoenen
☐ Matchbal voor 1e elftal + reclamebord kunstgrasveld
☐ Publiciteit via programmablad voor een periode van 1 voetbalsei-
zoen
☐ Publiciteit via PowerPointpresentatie op tv-scherm
☐ Publiciteit van 1/2e - 1/4e -18e blad in stickerboek KFC varsenare



GEGEVENS OPDRACHTGEVER: 

NAAM: …………………….……………………………………………………
……………………………………………… 

ADRES : …………………………………………………………………………
……………………………………………… 

GSM:...... …………………………………………………………………………
……………………………………………… 

TEL; ………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

E-MAIL : ...………………………………………………………………………
……………………………………………… 

BTW-NR. : BE .....…………………………………………………………………
…………………………………………….. 

VERTEGENWOORDIGD DOOR ……...…………………………………………
…………………………………………… 

EVENTUELE VRAGEN / OPMERKINGEN: 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
……………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………
………………………………………………  




