Sponsordossier KV Bonheiden

KV Bonheiden,
Voetbal voor iedereen……

Bij het ontstaan van deze voetbalclub uit de gemeente Bonheiden in 1928 kreeg ze de toepasselijke naam FC
Sint-Anna Bonheyden omdat de terreinen in de omgeving van de Sint Anna kapel gelegen waren. Naam die
later wijzigde in FC Bonheiden. Toen de vereniging in 1978 – naar aanleiding van haar 50- jarig bestaan de titel
Koninklijk mocht dragen staat ze tot op heden bekend als KV Bonheiden en vertoeft ze sinds mensenheugenis
in de provinciale reeksen van onze provincie.
Ze kreeg het stamnummer 3750 van de K.B.V.B. toegewezen en staat in de regio bekend om haar stabiele
karakter en een hoog aangeschreven jeugdwerking.
De geelzwarte vereniging herbergt zo’ 25 teams in de leeftijdscategorieën van U6 tot seniors. Ze telt ongeveer
450 leden waarvan 380 actieve voetballers.
In een gemoedelijke, familiale sfeer leren de allerkleinsten spelenderwijs de eerste beginselen van het
voetbalspel. Ze worden hierin begeleid door gedreven voetbalfanaten.
De bal voelen, het gras ruiken, opgaan in het spel en gezamenlijk juichen als het team weerom scoort.
De jeugdopleiding is dan ook een initieel onderdeel van onze clubwerking en wordt zeer ernstig genomen. Er is
plaats voor iedereen en we tonen respect voor eenieders kwaliteiten en talent en eventuele gebreken. Voetbal
is een sport waarbij het teamgevoel hoog in het vaandel wordt gedragen.
Onze accommodatie – waarop we terecht fier mogen zijn – wordt volledig onderhouden door een heleboel
vrijwilligers en de drie fantastische speelvelden krijgen bijna dagelijks een onderhoudsbeurt.
Gedurende het ganse seizoen staat een vast team kantinepersoneel paraat voor de uitbating van het clubhuis
en de werkgroep Activiteiten zorgt steevast voor succesvolle initiatieven.
Dit alles wordt ondersteund door een standvastig bestuur dat waakt over een degelijk sportief en financieel
beleid van de club.
Breng eens een bezoekje aan onze club en overtuig U van de mogelijkheden die een eventuele bijdrage aan
onze werking U kan bieden. Want het spreekt vanzelf dat ook deze club af en toe nood heeft aan bereidwillige
sponsors.
Het zou ons dan ook plezieren indien U enig ogenblikken de tijd wil nemen om deze brochure te doorbladeren.
Alvast bedankt voor de moeite
Eddy Stevens
Voorzitter

Missie
We streven naar een eigentijdse en kwalitatieve jeugdwerking, afgestemd op de speler.
We staan open om samen te werken met scholen en andere clubs, om het voetbal in onze regio te promoten en
verder uit te bouwen.
We streven naar tevreden clubleden, waarbij speler en hun familie vertrouwen hebben in onze club en trots zijn
om deel uit te maken van deze club.
We staan voor een sportomgeving waar elk lid (gaande van spelers, coaches, afgevaardigden, vrijwilligers tot
familieleden en sympathisanten) zich gewaardeerd voelt. Waar ze kansen krijgen voor hun persoonlijke groei
en ontwikkeling. Waar iedereen ruimte krijgt om uitdagingen in team aan te gaan.
We werken met tevreden, gemotiveerde, kindvriendelijke en goed opgeleide coaches. Coaches die bereid zijn
zich bij te scholen en te engageren (voor langere periode) binnen onze club.
We streven naar een hechte coaching staf die samen de opleidingsvisie uitdraagt, uitvoert, evalueert en
bijstuurt in samenspraak met een betrokken en toegankelijke jeugdcoördinator.
We vragen aan clubleden en supporters fairplay en sportiviteit hoog in het vaandel te dragen.
We wensen een familiale clubgeest te bevorderen, die gesterkt wordt door openheid, eerlijkheid, respect,
toegankelijkheid en wederzijdse communicatie.
We willen via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond houden en anderzijds de leden dichter bij elkaar
brengen in een optimale en positieve sfeer.
We zijn een financieel gezonde club met respect voor zijn sponsors.
We werken aan een goede infrastructuur die aangepast is aan de noden en de mogelijkheden om voetbal te
leren in een veilige omgeving.

Doelstellingen
Waarom zou u KV Bonheiden steunen:
Wij willen graag voetbal aanbieden aan iedereen die wil voetballen of wil leren voetballen. De jeugd is de
toekomst en om hierin te kunnen investeren hebben we middelen nodig, zoals het aantrekken van
gediplomeerde jeugdcoaches en coördinatoren met als doel een nog kwalitatiever jeugdbeleid te kunnen
aanbieden.
Momenteel hebben we in de middenbouw gediplomeerde trainers. We zouden dit graag naar een hoger plan
willen brengen, en ook per leeftijdscategorie voor de onderbouw een gediplomeerde trainer voorzien. Op dit
moment hebben we niet de middelen om dit te realiseren, maar we proberen de huidige trainers van voldoende
kennis en oefenstof te voorzien.
Wij voetballen nog op echt gras. Om dit het hele jaar zo te houden is veel onderhoud nodig en helaas brengt
dat ook veel kosten met zich mee. Om te voorzien in een correct onderhoud van onze velden hebben we
middelen nodig om iedereen op gras te laten voetballen en trainen.
Het chalet is volledig in eigen beheer. Dit betekent ook het onderhoud van kleedkamers, douches en andere
ruimtes. Ook hier zijn aanpassingen aan de infrastructuur welkom en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk.
KV Bonheiden is een traditieclub en staat bekend voor zijn goede jeugdwerking. Om het niveau van de club te
behouden en zelfs te verbeteren, hebben wij natuurlijk nood aan mensen die ons op het financieel vlak willen
steunen.
Uiteraard krijgt u ook een heleboel zaken terug voor deze sponsoring.
Ieder sponsor van KV Bonheiden wordt 4 keer per jaar uitgenodigd (op een zaterdag of zondag) om een jeugdof seniorenwedstrijden te volgen naar keuze. 2 keer jaar wordt er een sponsorevent gehouden, waar alle
sponsors worden uitgenodigd voor een kennismaking met de club en zijn medewerkers. Bij een hapje en
drankje kunnen we ondertussen genieten van een wedstrijd van onze 1ste ploeg en hen hopelijk naar een
overwinning roepen.

Sponsormogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijf bekend te maken bij de mensen die KV Bonheiden bezoeken.
Shirtsponsors worden tijdens de wedstrijd kenbaar gemaakt op het shirt. Indien u ook het trainingspak mee
sponsort is uw zichtbaarheid nog veel groter. Trainingspakken worden door onze jeugdploegen op iedere
wedstrijddag gedragen.
U bent dus meer in het zicht met uw logo. Als u dat vervolgens combineert met een reclame bord langs het A
of B-veld, is herhaling aanwezig en zal u daar meer en meer naamsbekendheid mee opdoen.
Omdat er veel variatie mogelijk is, is het quasi onmogelijk om een standaardpakket aan te bieden.
Op de volgende pagina’s geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Uiteraard zijn we steeds
beschikbaar om samen met u een afspraak te maken om deze mogelijkheden volledig op maat af te stemmen
met uw behoeften.
Shirtsponsor met trainingspak wordt in een weekend door ongeveer 100-200 mensen gezien. De spelers spelen
ongeveer 30 wedstrijden per jaar, inclusief tornooien. Daarnaast draagt onze voetballende jeugd heel graag
hun training. Een mooi voorbeeld hiervan is het feit dat 1 van onze sponsors al gratis zendtijd heeft gekregen
in het 8uur journaal op VTM.

Shirt sponsors
U21, U17 en U15 (11vs11) 3 jaar contract
Deze ploegen zijn te sponsoren voor thuisshirt, uitshirt, trainingspakken, sportzakken, shorts,
kousen, regenjacks, inloopshirts en kleding voor de technische staf.
Uit en thuis shirt op de borst

€ 800 per jaar

+ trainingspakken

+ € 400 per jaar

+ regenjacks

+ € 250 per jaar

+ technische staf (3 personen)

+ € 200 per jaar

+ inloop shirts

+ € 150 per jaar

+ Sportzak

+ € 300 per jaar

U13, U12, U11 en U10 (8vs8) 3 jaar contract
Deze ploegen zijn te sponsoren voor thuisshirt, uitshirt, trainingspakken, sportzakken, shorts,
kousen, regenjacks, en kleding voor de technische staf.
Uit en thuis shirt op de borst

€ 650 per jaar

+ trainingspakken

+ € 300 per jaar

+ regenjacks

+ € 200 per jaar

+ technische staf (3 personen)

+ € 150 per jaar

+ Sportzak

+ € 300 per jaar

U9 en U8 (5vs5) 3 jaar contract
Deze ploegen zijn te sponsoren voor thuisshirt, uitshirt, trainingspakken, sportzakken, shorts,
kousen, regenjacks, en kleding voor de technische staf.
Uit en thuis shirt op de borst

€ 450 per jaar

+ trainingspakken

+ € 250 per jaar

+ regenjacks

+ € 200 per jaar

+ technische staf (3 personen)

+ € 150 per jaar

+ Sportzak

+ € 300 per jaar

Standaard in het pakket shirtsponsor zit:
Een A3 plaat van uw bedrijf in het Chalet
Uw logo en link op de website van KV Bonheiden
Uitnodiging voor de sponsor events (2 per jaar)
Uitnodiging voor de nieuwjaar receptie
Uw logo op de aankondiging van de sinaasappel verkoop
Uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten
Vermelding onderlegger eetfestijnen
Vermelding op het tv-scherm in het Chalet
2 abonnementen voor alle wedstrijden jeugd en senioren.
Alle prijzen zijn excl. BTW

Bord sponsors
Bord sponsor A veld 3 jaar contract
Rondom het veld is er de mogelijkheid om reclameborden te plaatsen. Ieder weekend kunt u daar
uw bedrijf zichtbaar maken aan honderden mensen.
Paneel

2m x 0.9m

€ 250 per jaar

3m x 0.9m

€ 300

4m x 0.9m

€ 340

5m x 0.9m

€ 370

6m x 0.9m

€ 390

7m x 0.9m

€ 410

Reclameborden groter dan 7m op aanvraag
Prijzen zijn excl btw en productiekosten van het bord. Indien u shirts of kledingsponsor bent, krijgt
u 10% korting op de borden en nemen wij de productiekosten van het bord voor onze rekening.

Bord sponsor B veld
Rondom het veld is er de mogelijkheid om reclame borden te plaatsen. Ieder weekend kunt u daar
uw bedrijf zichtbaar maken aan honderden mensen.
Paneel

2m x 0.9m

€ 200

3m x 0.9m

€ 250

4m x 0.9m

€ 290

5m x 0.9m

€ 330

6m x 0.9m

€ 360

7m x 0.9m

€ 380

Reclameborden groter dan 7m op aanvraag
Prijzen zijn excl btw en productiekosten van het bord. Indien u shirts of kledingsponsor bent, krijgt
u 10% korting op de borden en nemen wij de productiekosten voor onze rekening

Standaard in het pakket bordsponsor zit:
Een A3 plaat van uw bedrijf in het Chalet
Uw logo en link op de website van KV Bonheiden
Uitnodiging voor de sponsor events (2 per jaar)
Uitnodiging voor de nieuwjaar receptie
Uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten
Vermelding op het tv-scherm in het Chalet

Overige sponsering
Wedstrijdbal schenken
Het is mogelijk om de wedstrijdbal te schenken voor een wedstrijd van zowel onze jeugdploegen als
wedstrijden voor de senioren. Bij sponsoring van de wedstrijdbal mag u de aftrap van de wedstrijd
geven en natuurlijk wordt u ontvangen met een drankje voor en na de match.

Wedstrijdbal 1e ploeg competitie en beker

€ 60 per wedstrijd

U wordt ook vermeld door de speaker als sponsor van de wedstrijdbal
Wedstrijdbal reserve, U17 en U15

€ 50 per wedstrijd

Wedstrijdbal U13 – U 10

€ 40 per wedstrijd

Wedstrijdbal U9 – U6

€ 30 per wedstrijd

Standaard in het pakket wedstrijdbal sponsor zit:
Een A4 plaat van uw bedrijf in het Chalet
Uitnodiging voor de sponsor events (2 per jaar)
Uitnodiging voor de nieuwjaar receptie
Uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten

Kleding medewerkers KV Bonheiden
Er is een mogelijkheid om alle vrijwilligers van KV Bonheiden van een polo en/of trui te voorzien,
met logo van uw bedrijf op de rugzijde. Alle medewerkers en vrijwilligers van de club dragen deze
kleding tijdens hun activiteiten voor de club en aanwezigheid op de club. Dit geldt zowel voor de
thuis- als uitwedstrijden. De club heeft ongeveer 50 a 60 vrijwilligers.
Sponsormedewerkers KV Bonheiden polo

€ 750 per jaar

Sponsormedewerkers KV Bonheiden trui

€ 1000 per jaar

Sponsormedewerkers Chalet polo

€ 500 per jaar

Standaard in het pakket medewerkers kledingsponsor zit:
Een A3 plaat van uw bedrijf in het Chalet
Uw logo en link op de website van KV Bonheiden
Uitnodiging voor de sponsor events (2 per jaar)
Uitnodiging voor de nieuwjaar receptie
Uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten
Vermelding op het tv-scherm in het Chalet

