Sponsorbrochure
Seizoen 2021-2022
Geachte,
Gelieve deze sponsorbrochure van KSCW Hofstade eens door te nemen; wij vinden het belangrijk dat U weet hoe belangrijk een
sponsor is voor onze club en welke sponsoringsmodaliteiten mogelijk zijn.

1. KSCW HOFSTADE

V.Z.W. Koninklijke Sportclub WILSKRACHT HOFSTADE
K.B.V.B.: stamnummer 5648 Blok: 2231
Terrein: Steenbergstraat 12A te 9308 Hofstade
BTW: 0424 448 343
Kantine: 053 702059
www.kscw-hofstade.be

Wie zijn wij ?
KSCW Hofstade werd opgericht in 1953 en is met de jaren uitgegroeid tot een club met een goede reputatie en sportief beleid.
Vandaag voetballen er 170 jeugdspelers in de leeftijdscategorie U6 tem U21, in totaal 14 ploegen!
Bij de seniors is er een belofteploeg, een zondagsreserveploeg en een 1e elftal in 3e provinciale.
De clubvisie
KSCW Hofstade streeft een degelijke jeugdopleiding na met doorstroming van eigen jeugdspelers naar de seniorploegen.
De club vervult een sociale functie voor leden en niet-leden waarbij het sportieve primeert zonder het financiële plaatje te
verwaarlozen. Met een geschikte en veilige sportaccommodatie/ -materiaal en samen met enthousiaste (jeugd)trainers, spelers,
vrijwilligers, supporters en sponsors trachten we in een familiale sfeer de vriendschappelijke banden te versterken.
Organisatie
Leden VZW KSCW:
Voorzitter: Hugo De Rick - Ondervoorzitter: Yves Bruylandt
Penningmeester: Carlos Cano-Ruiz - Erevoorzitter: Gaston De Pero - Secretaris: Rudi Töpke
Lid: Luc Van Paepeghem Luc, Gunther Guns, Laurent Verspeet, Bjorn Vyncke
Leden Hoofdbestuur
Eddy Van Paepeghem - Ronny Goeman - Jeroen De Landtsheer
Sportieve Cel Seniors
Hugo De Rick Hugo - Carlos Cano-Ruiz – Rudi Töpke - Bjorn Vyncke
Sportieve Cel Jeugd
Voorzitter : Hugo De Rick Hugo - TVJO : Rudi Töpke
Jeugdcoördinator bovenbouw : Christoph De Vuyst
Jeugdcoördinator middenbouw : Philippe Waelput
Jeugdcoördinator onderbouw : Steve Van De Perre
Cel Sponsoring
Hugo De Rick, Gunther Guns, Rudi Töpke, Gaston De Pero, Carlos Cano-Ruiz
Tickets :
Luc Van Paepeghem, Ronny Goeman

2. SPONSORING
Zoals iedereen wel weet, kost een voetbalclub runnen veel geld : trainers, onderhoudswerken, verplaatsingen, scheidrechters,
aansluitingskosten bij de bond, verzekeringen, oefenmateriaal...
KSCW beheert zijn financiën op een gezonde manier, zonder gekke dingen te doen …
maar de sponsors zijn heel belangrijk en onmisbaar om de werking van de club financieel rond te krijgen.
Wat kunnen wij u bieden?
Wij organiseren al jaren een voetbalkamp, jeugdtornooi, 2 eetfestijnen , 3x footlunches ,
taartenslag, een quiz en een gezellig afsluiten van het seizoen onder de naam close off.

Dit allemaal kan ook met uw reclame, uw zaak zal in de kijker staat op onze club evenementen.
Of bij elke thuiswedstrijd kan uw zaak in de kijker staan met onze nieuwe meshdoeken.

Dit alles voor een voordelige prijs, u bent tevreden en wij zijn tevreden met de financiële bijdrage
voor het verder bestaan en het groeien van onze club.

Als sponsor kunt U onze club op de volgende manieren helpen:

1) Sponsoring meshdoeken
Het hoofdterrein van KSCW Hofstade wordt omringd door diverse doeken van een hoge kwaliteit wat betreft materiaal
en belettering.
De productiekosten van het doek zijn inclusief bij de eerste betaling.
Wekelijks speelt er veel jeugd op ons terrein en zijn er ook de thuiswedstrijden waar altijd veel bezoekers rondlopen op ons
complex, dus uw doek en uw bedrijf zal de nodige aandacht krijgen.
U krijgt van ons:
- Uitnodiging van al onze evenementen en reclame voor uw bedrijf op onze evenementen
- Gratis vermelding van uw logo op onze website

meshdoek rond het terrein : 90x300cm
175 euro (doek incl) 1ste jaar - met BTW 211,75 euro
125 euro volgend jaar - met BTW 151.25 euro
Wat hebben we nodig:
- Een vectorbestand (cliché)
- Bv. maar niet exclusief via https://www.logo2vector.nl/

2) Schenk een wedstrijdbal
Vanaf het begin van elk nieuw voetbalseizoen is er de mogelijkheid tot sponsoring van een wedstrijdbal.
Op de betreffende gekozen thuiswedstrijd, wordt uw bedrijf als sponsor vermeld vlak voor het aftrappen van
de wedstrijd en mag U de ceremoniële aftrap geven.
U mag de wedstrijd zelf uitkiezen
U krijgt van ons:
- U mag de aftrap geven van de wedstrijd
- Een vermelding op onze website
- Gratis inkom voor 2 personen
- Een uitnodiging voor de receptie (2p.) tijdens de rust
- Uitnodiging van al onze evenementen
- Affiche boven de toog van onze kantine

wedstrijdbal:
100 euro - met BTW 121 euro

3) Sponsoring jaarkalender
De jaarkalender verschijnt jaarlijks met aangepaste voetbalkalender van de matchen
van het eerste elftal van KSCW Hofstade.
In de ruime marge van de kalender is er plaats voor logo’s of reclameboodschappen
van sponsors.
U krijgt van ons:
- Een uitnodiging voor onze evenementen
- De nodige aandacht van uw logo van het bedrijf op onze evenementen
- Gratis uw reclame op de website
- 2 jaar reclame op de jaarkalender
De kalender met Uw reclame zal over tal van handelszaken, verschillende kantoren,
café's enz... te zien zijn in Hofstade en omliggende.

Uw reclame op de kalender voor 2 jaar:
• Small : 100 euro - met BTW 121 euro per jaar
• Medium : 200 euro - met BTW 242 euro per jaar
• Large : 300 euro - met BTW 363 euro per jaar

In overleg kan dit ook per jaar betaald worden maar
sponsoringsovereenkomst is sowieso voor 2 jaar.
Wat hebben we nodig:
- Een vectorbestand (cliché)
- Bv. maar niet exclusief via https://www.logo2vector.nl/

4) Sponsoring op kledij
U kunt “shirtssponsor” worden van een jeugd- of seniorploeg.
Uw logo, firmanaam komt dan op de wedstrijdshirts of shorts, op de trainingspakken,
polo’s, … te staan.
Meer informatie hieromtrent kunt U bekomen bij onze verantwoordelijke voor de kledij
Hugo De Rick (tel: 0473/672937)

Sponsoring wedstrijduitrusting voor een periode van 2 jaar
•
•
•

Onder -en middenbouw (U6 tot U13) : per jaar 600 euro - met BTW 726,00 euro
Bovenbouw vanaf U15 tot U21 : per jaar 900 euro - met BTW 1089,00 euro
…

U krijgt van ons:
- Een uitnodiging voor onze evenementen
- De nodige aandacht van uw logo van het bedrijf op onze evenementen
- De uitrusting met uw reclame wordt gebruikt op alle thuis- en uitwedstrijden.
- Gratis uw reclame op de website
Wat hebben we nodig:
- Een vectorbestand (cliché)
- Bv. maar niet exclusief via https://www.logo2vector.nl/

5) Andere sponsoringsmodaliteiten
Combinatie sponsoring, contract van 2 jaar :
A. 2 wedstrijdballen, 1 doek, jaarkalender “Small”, 2 abonnementen, 3 keer footlunch voor 2 personen :
750 euro per jaar - met BTW 907,50 euro
B. Item A + uitrusting onderbouw :
1.250 euro per jaar - met BTW 1.512,50 euro
C. Item A + uitrusting bovenbouw :
1.500 euro per jaar - met BTW 1.815,00 euro
Andere combinaties of modaliteiten zijn mogelijk en kunnen besproken worden met onze verantwoordelijken.
Graag maken wij dan een afspraak met jullie.
TEL 0473 67 29 37
hugoderick@skynet.be

TEL 0477 40 49 54
ruditopke@hotmail.com

TEL 0476 47 62 27
gunther.guns-ringoir@telenet.be

TEL 0472 83 93 12
carlos.cano-ruiz@telenet.be

KSCW Sponsoringsmodaliteiten:
Meshdoek
175 euro (doek incl) 1ste jaar - met BTW 211,75 euro
125 euro volgend jaar - met BTW 151.25 euro

Wedstrijdbal
100 euro - met BTW 121 euro

Jaarkalender
•
•
•

Small : 100 euro - met BTW 121 euro per jaar
Medium : 200 euro - met BTW 242 euro per jaar
Large : 300 euro - met BTW 363 euro

Shirtsponsor
•
•
•

Onder -en middenbouw (U6 tot U13) : per jaar 600 euro - met BTW 726,00 euro
Bovenbouw vanaf U15 tot U21 : per jaar 900 euro - met BTW 1.089,00 euro
…

Andere combinaties of sponsoringsmodaliteiten
A. 2 wedstrijdballen, 1 doek, jaarkalender, 2 abonnementen, 3 keer footlunch voor 2 personen :
750 euro per jaar - met BTW 907,50 euro
B. Item A + uitrusting onderbouw :
1.250 euro per jaar - met BTW 1.512,50 euro
C. Item A + uitrusting bovenbouw :
1.500 euro per jaar - met BTW 1.815,00 euro
Andere combinaties en modaliteiten zijn mogelijk en kunnen besproken worden met onze verantwoordelijken.
Graag maken wij dan een afspraak met jullie.
TEL 0473 67 29 37
TEL 0476 47 62 27
TEL 0477 40 49 54
TEL 0472 83 93 12
hugoderick@skynet.be
gunther.guns-ringoir@telenet.be
ruditopke@hotmail.com
carlos.cano-ruiz@telenet.be

Sponsoringovereenkomst KSCW Hofstade

Sponsoringovereenkomst KSCW Hofstade

Ondergetekende, …………………………………………………………………..

Ondergetekende, …………………………………………………………………..

Lid van de cel Sponsoring KSCW Hofstade enerzijds

Lid van de cel Sponsoring KSCW Hofstade enerzijds

En ………………………………………………………………………………………..

En ………………………………………………………………………………………..

vertegenwoordiger van de firma ……………………………………………… anderzijds,

vertegenwoordiger van de firma ……………………………………………… anderzijds,

Hebben de hiernavolgende overeenkomst afgesloten:

Hebben de hiernavolgende overeenkomst afgesloten:

•

Sponsoringsmodaliteit:

•

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Vereffening van het gesponsorde bedrag zal gebeuren door:


Sponsoringsmodaliteit:

Vereffening van het gesponsorde bedrag zal gebeuren door:

Storting op bankrekeningnummer ING – BE65 3930 3808 2996



met vermelding van “Sponsoring + firmanaam”

Storting op bankrekeningnummer ING – BE65 3930 3808 2996
met vermelding van “Sponsoring + firmanaam”



Factuur



Factuur



Cash



Cash

De Sponsor geeft toestemming / geen toestemming om publiciteit te maken op

De Sponsor geeft toestemming / geen toestemming om publiciteit te maken op

evenementen, website, … van KSCW Hofstade. Hierbij worden de GDPR regels

evenementen, website, … van KSCW Hofstade. Hierbij worden de GDPR regels

in acht genomen.

in acht genomen.

Het sponsorcontract loopt voor 2 jaar, seizoen 20…. – 20…. / 20…. – 20….

Het sponsorcontract loopt voor 2 jaar, seizoen 20…. – 20…. / 20…. – 20….

Opgemaakt op …. / …. / 20…. in dubbel,

Opgemaakt op …. / …. / 20…. in dubbel,

één voor de Sponsor en één voor KSCW Hofstade,

één voor de Sponsor en één voor KSCW Hofstade,

Voor akkoord,

Voor akkoord,

.......................

.......................

De Sponsor

KSCW Hofstade

Luik voor
De Sponsor

.......................

De Sponsor

Luik voor

...........................................
.......................
KSCW Hofstade
KSCW Hofstade

