
Korfbalclub Boechout-Vremde 

Sponsorformules 

 
Onze sponsorformules bestaan uit 2 soorten:  

1) Seizoenssponsoring: U krijgt een formule waarbij u gedurende 1 seizoensjaar 

(augustus – juni) promotie kan maken bij onze club. Indien u instapt in het midden 

van een seizoen, zal dit lopen gedurende 2 halve seizoenen. 

2) Eenmalige sponsoring: U krijgt een formule waarbij u eenmalig kan sponsoren op een 

event van onze club of via sportmateriaal van onze club 

Seizoenssponsoring 

FORMULE 1: Advertentie website en newsflash: 250 euro 

Uw logo zal op de homepagina en aparte sponsorpagina verschijnen op onze website. 

Daarnaast zal uw logo ook worden toegevoegd aan onze ledenmailings (newsflash, 4 keer 

per jaar). 

FORMULE 2: A3 poster in onze kantine:  100 euro 

Uw logo zal afgedrukt worden op een A3 poster en opgehangen worden in onze kantine 

gedurende een volledig seizoen. 

FORMULE 3: combinatie formule 1 en 2:  300 euro 

Uw logo zal verschijnen op onze website, in onze newsflash en in onze kantine. 

 

Eenmalige sponsoring 

FORMULE 4: Event internationaal tornooi: 50-150 euro 

Uw logo zal verschijnen in onze tornooipublicaties (tornooiboekje). Indien u ons een banner 

bezorgd wordt deze ook opgehangen tijdens het tornooi. De prijs van deze sponsorformule is 

afhankelijk van de grootte van uw logo in onze publicatie: 

 ¼ pagina: 50 euro 

 ½ pagina: 90 euro 

 1 pagina: 150 euro 

Voor het tornooi zijn wij ook altijd op zoek naar tombolaprijzen. U kan dus ook sponsoren 

door een tombolaprijs mee te geven. Zo krijgt u via deze prijs ook naamsbekendheid. 

FORMULE 5: Wedstrijdshirts (24): 1200 euro 

Uw logo op onze wedstrijdshirts voor 1 ploeg. Deze wedstrijdshirts worden wekelijks gebruikt 

voor onze matchen. 
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FORMULE 6: wedstrijdbal: 100 euro 

Uw logo wordt vermeld in onze kantine, met vermelding geschonken wedstrijdbal. De 

wedstrijdbal wordt gebruikt voor onze wedstrijden (zaal of veld). Ook kan deze bal gebruikt 

worden op het tornooi. 

 

 

 

 

 

  

FORMULE 7: Trainingspakken (24): 2500 euro 

Uw logo op het trainingspak van onze spelers. Dit trainingspak wordt tijdens het veldseizoen 

aangedaan om op te warmen, op de bank te zitten, en te supporteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULE 8: TrainingsT-shirt/T-shirt Jeugdweekend/Supporters T-shirt (30): 500 euro 

Onze spelers ontvangen een trainingst-shirt in de kleuren van de club met uw logo. Deze t-

shirts worden aangedaan om te trainen en eventueel ook om op te warmen voor een match.  

Deze zelfde formule kan gebruikt worden om t-shirt te sponsoren voor ons jaarlijks 

jeugdweekend. Onze jeugdleden gaan 1 keer per jaar in mei met zijn allen op 

jeugdweekend, waarbij t-shirt bedrukt worden. Deze t-shirt worden gedragen op de foto’s het 

jeugdweekend, alsook achteraf als trainingst-shirt. 
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FORMULE 9: Spandoeken/vlaggen (1): 100 euro 

Een vlag in de kleuren van onze club met uw logo kan worden gemaakt voor onze 

supporters om te supporteren tijdens belangrijke wedstrijden. 

 

 

FORMULE 10: wedstrijdmand (1): 250 euro 

Uw logo op onze wedstrijdmanden.  

 

 

 

 

 

 

 

FORMULE 11: wedstrijdzak: 75 euro 

Uw logo op de rugzak waarin de bloesjes, licenties en wedstrijdpapieren worden bewaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u graag te sponsoren maar vindt u geen gepaste formule? 

Neem contact op met onze Sponsorverantwoordelijke Anke Claes 

(anke.claes@gmail.com) voor een module op maat van uw bedrijf. 
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