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OVER K. BOLDERBERG FC
Nadat de club het jeugdvoetbal in 2002 volledig liet vallen ging de club inzake opvolging door een
diep dal. Minder geboorten, onvolledige jeugdploegen en jongeren die andere sporten gingen
beoefenen lagen aan de basis.
Het duurde tot 2010 eer er opnieuw enige vorm van jeugdopleiding te bespeuren was. Het initiatief
deinde snel breed uit, mede doordat de jeugdopleiding in de omgeving volledig uitviel. Jongeren uit
Viversel, Boekt en Stokrooi vonden hun weg naar bolderberg.
Aansluitend met de nieuwe toevloed van voetballertjes is het scholenjeugdtornooi een interessante
aanvulling om de aantrekkingskracht van voetbalsport aan de basis te verhogen. Om de leefbaarheid
van de club en het jeugdvoetbal op niveau te houden dient er door het bestuur en de ouders wel
gewerkt te worden. Mosselfeesten en andere eetdagen, of een cocktailparty dragen hun steentje bij
om kleding, materiaal en trainers te bekostigen.
Alhoewel, door het ontbreken van een degelijke jeugdwerking, er heden nog weinig echte
Bolderbergenaren in de eerste ploeg staan , is de verstandhouding bij BFC uitstekend. Zo
promoveerde men in 2014 naar derde provinciale na jaren titelkandidaat te zijn geweest.
Het zal nog enkele jaren wachten zijn om opnieuw eigen jeugdspelers op de Bolderbergse grasmat te
zien schitteren. Momenteel hebben we rond de 200 actieve leden.

ONZE MISSIE
K. Bolderberg FC wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar
ook daarbuiten stimuleren. Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven
maximaal toegankelijk willen maken. Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de
volwassenen naar boven kan brengen.
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke
interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Voetbal is emotie en passie … Wij als
K. Bolderberg FC geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan
en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen.
Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker
blijven dan het individu. Daarnaast is de bindende factor de voetbalsport waar wij er naar streven
een zo goed mogelijke opleiding te geven aan onze spelers en dit op zowel sportief en fysiek vlak.
Steeds rekening houdend met de persoonlijke capaciteiten en het karakter van de speler.

WAAROM ONZE CLUB STEUNEN
K. Bolderberg FC is een gezonde club in volle groei. We hebben tot het heden ongeveer jeugdspelers
van U6 tot U13. Doordat we nog steeds een grote groei doormaken zijn we opzoek naar extra
financiële middelen om onze jeugdwerking op een kwalitatieve manier verder te zetten.
We bieden daarom u als mogelijke sponsor enkele mooie manieren om uw bedrijf of organisatie te
promoten bij onze leden, tegenspelers en supporters.
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SPONSORING TERREIN
Spandoek achter de doelen
Op verschillende plaatsen achter de doelen kan uw bedrijf gepromoot worden! Zo beschikken we
ballenvangers waar we eenvoudig spandoeken van 2mx1m kunnen bevestigen zodat uw reclame
mooi in beeld komt bij elke actie op doel.
We hebben in totaal 10 plaatsten beschikbaar en de kostprijs komt op €300 per spandoek per jaar.
Naast de visibiliteit voor uw bedrijf of organisatie krijgt u ook één jaarabonnement voor alle thuis
wedstrijden en verwelkomen we u graag gratis(2personen) op de einde seizoen BBQ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beachvlag aan de parking voor de kantine
Naast de ruimte langst de plein hebben we ook de mogelijkheid om beach vlaggen te bevestigen aan
de omheining van de parking. Hierdoor word uw bedrijf of organisatie in beeld gebracht bij alle
mensen die een wedstrijd van K. Bolderberg FC Bijwonen maar ook door de passanten die voorbij de
club komen. De prijs van een beach vlag van 165cm komt op €200 per beach vlag per jaar.
We hebben in totaal de mogelijkheid om 10 beach vlaggen op te hangen. Naast de visibiliteit voor uw
bedrijf of organisatie krijgt u ook één jaarabonnement voor alle thuis wedstrijden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSORING IN DE KANTINE
In de kantine bieden wij u de mogelijkheid om een plaat te huren. Deze plaat is ….cm x …cm en zorgt
er voor dat uw bedrijf of organisatie in beeld komt bij onze leden en onze bezoekers. De prijs van een
plaat is €180/jaar
In totaal hebben we ruimte voor 15 bedrijven of organisaties. Naast de visibiliteit voor uw bedrijf of
organisatie krijgt u ook één jaarabonnement voor alle thuis wedstrijden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matchbal
Onze eerste ploeg speelt zoals eerder vermeld in 3de Provinciale. We spelen 16 thuismatchen in de
reguliere competitie. We bieden u de mogelijkheid om de aftrap te komen geven. Daarnaast zorgen
we ook dat er word uitgehangen dat u de matchbal schenkt en krijgt u van ons 2 toegang tickets en 2
consumpties naar keuze. De prijs voor het schenken van een matchbal is €50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLEDIJ
Logo op outfit van de 1ste en 2de ploeg
Zoals bij elke voetbalploeg bieden we u de mogelijkheid om uw bedrijf te promoten op onze outfits.
Dit kan zowel of het truitje als op de broek. Helaas zijn deze niet meer beschikbaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trainingskledij
We verplichten onze spelers om tijdens de wedstrijden te verschijnen in kledij van onze club. Het
gaat hier om een trainingspak en een polo. Helaas zijn deze niet meer beschikbaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSORING VAN EEN EETDAG
Als club organiseren we 2 eetdagen. In het najaar organiseren we een mosseldag en in het voorjaar
een steakdag. We bieden u de mogelijkheid om uw bedrijf of organisatie te promoten op een van
deze dagen. Tijdens de eetdagen mogen we ongeveer een 500 mensen verwelkomen.
Drankjetons
We kunnen 1000 jetons voor u laten drukken voor €150. Heeft u al 1000 jetons dan kunnen we deze
gebruiken tegen een kostprijs van €80. Als u kiest om ons te steunen en uw bedrijf in beeld te
brengen via deze weg kan dit wel enkel 1x per 3 jaar. (niet combineerbaar met cocktail party)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderleggers
Net als bij andere clubs maken we tijdens de eetdagen gebruik van onderleggers. U kan uw bedrijf of
organisatie te promoten kan u op deze onderleggers komen staan. We hebben ongeveer een 500
mensen die tijdens een eetdag komen eten. De kostprijs van een advertentie op een onderlegger
komt op €50. Per eedag hebben plaatsen beschikbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijslijst
Op de tafels komen er een driehoekinge prisma staan met de prijslijst. U kan uw logo laten drukken
op deze prijslijsten. De kostprijs om op een prijslijst vermeld te worden is €15.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUGDHAPPENING
We bieden we u enkele mogelijkheden om uw bedrijf of organisatie te promoten. Als u uw bedrijf
promoot tijdens onze jeugdhappening krijgt u 2 gratis inkom tickets voor het tornooi, geldig voor
beide dagen.
Logo op tv in kantine
We hebben in de kantine een grote HD TV hangen waarop we uw bedrijf kunnen tonen. De prijs voor
het vertonen van uw advertentie gedurende de 2 wedstrijddagen komt neer op €50.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vermelding op wedstrijdinfo
Om het toornooi goed te laten verlopen maken we gebruik van een strak schema. Dit schema word
samen met de indeling van de kleerkamers op verschillende plaatsen opgehangen. Daarom kunnen
we uw bedrijf of organisatie zichtbaarheid geven rond de kantine en aan de kleedkamers. Dit komt
op €15.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tombola
Tijdens het tornooi organiseren we ook een tombola waar iedereen die deelneemt een prijs wint. U
kan uw bedrijf of organisatie promoten door ons te voorzien van leuke tombola prijzen. Dit kan gaan
van producten tot waardenbonnen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSORING VAN de “COCKTAIL PARTY”
Drankjetons
We kunnen 1000 jetons voor u laten drukken voor €150. Heeft u al 1000 jetons dan kunnen we deze
gebruiken tegen een kostprijs van €80. Als u kiest om ons te steunen en uw bedrijf in beeld te
brengen via deze weg kan dit wel enkel 1x per 3 jaar. (niet combineerbaar een eetdag)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tonnen
Op elke fuif word er wel enkele vatjes verzet. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een ton en
een halve ton te sponsoren. Een halve ton komt op €60 en dan zorgen we dat uw logo word
geprojecteerd achter de DJ. Een volle ton komt op €120 en dan word uw bedrijf of organisatie
getoond op het projectie scherm achter de DJ, op de Affiche en de inkomkaart.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Formulier (Deze prijzen zijn exclusief BTW voor een periode van 1 jaar.)
Naam / Bedrijf: …………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………….
E-mail:
…………………………………………………….
Sponsoring
Spandoek achter de doelen
Beachvlag parking kantine
Sponsoring in de kantine
Matchbal
Eetdag: Drankjetons
Eetdag: Onderleggers
Eetdag: Prijslijst
Cocktailparty: Drankjetons

mos
mos
mos
mos

steak
steak
steak
steak

Cocktailparty: Halve ton
Cocktailparty: Ton
Jeugdhappening: Logo in kantine
Jeugdhappening: wedstrijdinfo
Jeugdhappening: Tombola

Tel / GSM:
BTW-nummer:

………………………………………………….
………………………………………………….
Prijs
€300
€200
€180
€50
€80
€150
€50
€15
€80
€150
€60
€120
€50
€15
€……...

- Eigen jetons
- Nieuwe jetons
- Eigen jetons
- Nieuwe jetons

Aantal

Totaal

TOTAAL:

Varia & Opmerkingen
Heeft u zelf een voorstel waarmee we uw bedrijf kunnen promoten gedurende het hele seizoen of
tijdens enkele van onze activiteiten. Naast de boven vernoemde eetdagen, fuif en jeugdhappening
organiseren we ook voor onze jongste leden een bezoekje van de sint, een Halloween training,…

Opgesteld in tweevoud te: …./…./……..
Naam & Hantekening:
K Bolderberg FC

Hantekening partner

Contacteer ons
Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen:
Email: info@kbolderbergfc.be
BTWNR: 0415.626.984

Website: www.kbolderbergfc.be
Rekeningnr: BE21 1030 2707 5903

Leentje Hermans
Sponsoring
0485 50 67 43

Yves Maex
Secretaris
0477 59 23 52

Wij hopen op een lange en nauwe samenwerking en danken u reeds bij voorbaat
Het bestuur van K.Bolderberg FC
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