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JEUGDPLOEGEN

Onze club bestaat reeds 40 jaar en heeft tot doel om samen met mensen
van “rond de kerktoren” een warme, familiale en sfeervolle
sportvereniging voor jong en oud te vormen.
Wil jij als sponsor meehelpen aan het verder bestaan van onze mooie club?
Bekijk dan snel de mogelijkheden tot sponsoring op de achterzijde!

Mogelijkheid 1: Wedstrijdbal t.w.v. 100 euro
De sponsor ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Bovendien wordt de naam van de sponsor iedere
thuiswedstrijd vermeld op het wedstrijdblad, dat iedere bezoeker ontvangt. Ten slotte wordt de
sponsor gedurende het volledige seizoen op de website van de club geplaatst.

Mogelijkheid 2: Boarding-reclame t.w.v. 300 euro
De sponsor ontvangt hiervoor een fiscaal attest en geniet van verschillende extra’s, vermeld onderaan
deze pagina. Bovendien wordt de sponsor gedurende de hele wedstrijd in de verf gezet door middel
van onze ledverlichting.

Mogelijkheid 3: Reclame op de uitgangstenue van de spelers, trainers en bestuursleden t.w.v.
500 euro
Spelers, coaches en bestuursleden dragen een vaste uitgangstenue voor en na trainingen en
wedstrijden. De sponsor wordt dan op deze tenue geplaatst. De sponsor ontvangt hiervoor een fiscaal
attest en geniet van verschillende extra’s, vermeld onderaan deze pagina.

Mogelijkheid 4: Andere mogelijkheden zijn steeds bespreekbaar
Andere sponsoringsmogelijkheden zijn steeds bespreekbaar met Ludo Vanpol (0477/37.10.19 –
ludovanpol@hotmail.com)

Indien je een bedrag stort op de rekening van de club (MFC SI HEUSDEN-ZOLDER – BE21 9797
8510 8103) met vermelding van je naam (en bedrijf) doen wij voor jou de rest!

Extra’s voor sponsoring van boarding-reclame (mogelijkheid 2) of reclame op de
uitgangtenues (mogelijkheid 3):
A. De sponsor ontvangt 2 abonnementen voor de wedstrijden van onze club.
B. Iedere thuiswedstrijd wordt de naam van de sponsor vermeld op het wedstrijdblad, dat iedere
bezoeker ontvangt.
C. De naam van de sponsor wordt het volledige seizoen op de website van de club geplaatst.
D. Tijdens een eetdag wordt de sponsor en zijn/haar partner uitgenodigd voor een gratis etentje.
E. Op iedere activiteit, georganiseerd door onze club, worden onze sponsors in de spotlights
geplaatst.

Alvast bedankt!

