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1 Over K.V.C. Haacht 
 

Koninklijke Voetbal Club Haacht is een Haachtse voetbalclub. De club is ontstaan in 2011 uit de fusie tussen 

Stade-Haacht en Olympia Haacht-Wespelaar. K.V.C. Haacht is aangesloten Koninklijke Belgische Voetbalbond 

onder het stamnummer 0490. 

Sinds 2011 speelt de club zijn wedstijden op de velden aan het Hoogveld te Haacht. De club heeft zijn sociale 

zetel aan de Beverdijk 2 te Haacht, waar ook de oefenterreinen zijn. 

In het seizoen 2020-2021 werd wekelijks aangetreden met 28 ploegen in de provinciale en gewestelijke 

reeksen van Voetbal Vlaanderen: 

- 26 ploegen in de jeugdreeksen 

- 1 ploeg in 4de provinciale Vlaams Brabant 

- 1 ploeg in 2de provinciale Vlaams Brabant 

 

K.V.C. Haacht telt 450 leden waarvan 300 jeugdspelers, 60 senioren spelers (reserven en 1ste elftallen), 90 

medewerkers (bestuursleden, vrijwilligers en trainers en afgevaardigden). Dagelijks zijn onze medewerkers 

(vrijwilligers), aan de slag met de dagelijkse werking van de club, onderhoud terreinen en accommodaties. 
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2 Waarvoor staat K.V.C. Haacht? 
 

K.V.C. Haacht is houder van het provinciale label wat betreft jeugdopleiding en draagt daarom de kwaliteit van 

de jeugdopleiding zeer hoog in zijn vaandel, zonder de familiale sfeer van de club te negeren. 

 

 

 

 

Voetbal voor iedereen: geen criteria qua aanleg, interesse of afkomst. 

K.V.C. Haacht stelt zich tot doel om de spelers en speelsters te leren voetballen. Doorheen trainingen en 

wedstrijden leren ze leven met elkaar, binnen een strikt afsprakenkader. Jongeren leren doorheen voetbal te 

werken aan de eigen talenten. Maar ze leren tegelijkertijd om te gaan met de eigen én met andermans 

beperkingen. Voetbal is nu eenmaal een ploegsport.  

We leren onze jongeren om te willen winnen en te kunnen verliezen. 

 

  



K.V.C. Haacht Sponsoring 2021-2022 

 

Pagina 5/33 

3 En de financiële kant … 
 

Om de club optimaal te laten functioneren zijn financiële middelen onontbeerlijk. 

Sinds 2019 stelt de club, in eigen regie, nieuwe kleedkamers, sanitair en kantine ter beschikking van zijn leden. 

Deze accommodatie is volledig conform aan de huidige wetgeving, regels en normen. 

De club richt daarom enkele activiteiten in of neemt deel aan organisaties teneinde de balans in evenwicht te 

houden en de lidgelden zo laag mogelijk te houden om iedereen de kans te geven te voetballen:  

- Rock Werchter 

- Jan Primusfeesten 

- Voetbalkermis 

- Mosseldagen 

- Jeugdtornooi 

 

Daarom vormt sponsoring een onmisbaar gegeven om K.V.C. Haacht de nodige financiële zuurstof te bieden. 

Onze leden, vrijwilligers en medewerkers durven hopen op uw steun, om SAMEN TE BOUWEN AAN 

ONZE CLUB  
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4 Sponsoring mogelijkheden 
 

In deze brochure vindt u enkele voorstellen om de werking van onze club te steunen. We zoeken graag mee 

naar oplossingen op uw maat indien u in het aanbod in deze brochure uw gading niet vindt.  

Er zijn verschillende manieren van sponsoring mogelijk. Voor iedere persoon of bedrijf is er een mogelijkheid: 

➢ Steunkaarten 

➢ Sponsoring op maat 

➢ Wedstrijdbal 

➢ Shirtreclame 

➢ Shortreclame 

➢ Voetbaltassen en rugzakken 

➢ Trainingspakken 

➢ Opwarming shirts, polo’s, regenjassen, coachjassen, winterjassen, bankmantels 

➢ Reclamepanelen en spandoeken langs de velden 

➢ Scheurkalender 

➢ Gift 

➢ Club van 100 

 

Ter informatie:  

Alle gesponsorde materialen zijn eigendom van de VZW K.V.C. Haacht . Alle materialen op uitzondering van de 

reclameborden en spandoeken, blijven eigendom van de club, zelfs na het einde van de overeenkomst. 
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4.1 Steunkaarten 

 

Net zoals de voorbije jaren bestaat de mogelijkheid om een steunkaart te kopen. Met deze kaart (op naam) 

help je de club, hulp die we nu zeker kunnen gebruiken. Nieuw vanaf dit seizoen is dat je op vertoon van deze 

kaart, het hele seizoen NAAR ALLE WEDSTRIJDEN kan komen zien, en zo moet je geen inkom meer betalen. De 

prijs voor deze kaart bedraagt 50 euro. Tijdens de 3 eetdagen krijg je, op vertoon van deze kaart, een aperitief 

aangeboden door de club. Deze kaart zal te verkrijgen zijn aan de inkom. 

 

 

 

Maar je kan deze kaart ook via overschrijving aanvragen. Als je 50 euro betaalt, dan maken we je kaart op 

naam klaar. Ga dan als volgt te werk: 

STORT 50 EURO OP VOLGEND REKENINGNUMMER: BE54 0882 5641 0397 

WE VRAGEN OM VOLGENDE GEGEVENS TE VERMELDEN IN DE MEDEDELING: 

STEUNKAART: VOORNAAM - NAAM + mailadres 

➢ Als je je mailadres erbij vermeld, dan kunnen we je overschrijving bevestigen. De kaart zal dan 

klaarliggen aan de inkom. 

➢ Je kan ook voor meerdere personen deze kaart aanvragen, maar geef dan ook de namen van de 

andere personen op. 

➢ Suggestie: misschien een mooi cadeautje voor grootmoeder, grootvader, nonkel of tante die zo gratis 

je zoon/dochter kan komen aanmoedigen. 

➢ Maar misschien wil je gewoon uit sympathie voor de club deze kaart aanschaffen. Dat kan natuurlijk 

ook. Een aperitiefje tijdens de eetdagen krijg je sowieso bij vertoon van deze kaart. 

De steunkaarten van voorbije seizoen 2020/2021 zijn tevens geldig voor komend seizoen 2021/2022  
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4.2 Sponsoring op maat 

 

Wij kunnen een overeenkomst op maat en naar uw wensen uitwerken.  

Aarzel niet ons te contacteren voor een verkennend gesprek. 

Hierna vindt u een aantal vastgelegde mogelijkheden voor sponsoring.  

 

4.3 Wedstrijdbal 

 

Er kan een wedstrijdbal worden geschonken aan jeugd en senioren. 

U kan natuurlijk ook meerdere wedstrijdballen schenken. 

Senioren A elftal 

Prijs: € 100,00 + 21% BTW 

Senioren B elftal 

Prijs: € 80,00 + 21% BTW 

Reserveploeg en jeugdwedstrijden 

Prijs: € 60,00 + 21% BTW 

Combinatie schenking  

Schenking van 2 ballen aan bijvoorbeeld A elftal en een jeugdploeg. 

Prijs: € 140,00 + 21% BTW 

 

  
Wat bieden wij: 

 Een factuur met vermelding wedstrijd(en), datum 

 Inkomkaart voor betrokken wedstrijd 

 Vermelding bij afroep samenstelling ploegen 

 Sponsor geeft aftrap 

 Drankje tijdens de rust  van de wedstrijd 

 Publiciteit +- 10” op presentatie in loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 

 50 inch tijdens  het ganse weekend in de kantine 

voorbeeld presentatie wedstrijdbal 
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4.4 Shirtreclame en shortreclame eerste elftallen en reserven 

4.4.1 Shirtreclame voorkant eerste elftallen en reserven 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shirtreclame voorkant voor eerste elftallen en reserven is al ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijd tenue Reserve tenue 

Sponsor Sponsor 
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4.4.2 Shirtreclame achterkant eerste elftallen en reserven 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame op achterkant van 31 shirts + 2 keepershirts. 
2 sponsors mogelijk 
Grootte reclame is 28 x 10 cm, zwarte bedrukking. Kleuren bedrukking prijs op aanvraag. 
 
Prijs: duur contract 3 seizoenen per sponsor, éénmalige betaling van € 1500,00 exclusief 21% BTW. 
 
 
Shirtreclame achterkant voor eerste elftallen en reserven is al ingevuld 
 
 
 
 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt shirt ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 

 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Verplicht gedragen tijdens de opwarming 

 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden A, B of reserven elftal 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, 

in de kantine 

 

10 

Sponsor 1 

Sponsor 2 

Wedstrijd shirt achterkant 

10 
Sponsor 1 

Sponsor 2 

Reserve shirt achterkant 



K.V.C. Haacht Sponsoring 2021-2022 

 

Pagina 11/33 

4.4.3 Opwarmshirts en polo’s eerste elftallen en reserven 

4.4.3.1 Opwarmshirts  

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: volgens ploeg en offerte voor 2 seizoenen. Verlengbaar, na akkoord sponsor, volgens offerte.  

 

 

 

 

  

Sponsor  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukte shirt ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 

 1 Inkomkaart voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden A, B of reserven elftal 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, 

in de kantine 
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4.4.3.2 Polo’s  

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: volgens ploeg en offerte voor 2 seizoenen. Verlengbaar, na akkoord sponsor, volgens offerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukte polo ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 

 1 Inkomkaart voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden A, B of reserven elftal 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, 

in de kantine 

 

Sponsor  
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4.4.4 Shortreclame eerste elftallen en reserven 

 

 

 

 

Reclame op 16 shorts en 2 keepershorts 

Prijs: duur contract 2 seizoenen éénmalige betaling van € 400,00 exclusief 21% BTW. 

Verlengbaar, na akkoord sponsor, per seizoen voor de prijs van € 200,00 exclusief 21% BTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt short ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 
 1 Inkomkaart voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden A, B en reserven elftal 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in 

de kantine 
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4.5 Shirtreclame jeugdploegen 

4.5.1 Shirtreclame voorkant van U15 t/m U21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirtreclame voorkant voor U15 t/m U21 is al ingevuld. 
 

 

 

  

Sponsor  
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4.5.2 Shirtreclame achterkant van U15 t/m U21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclame op achterkant van 16 shirts + 2 keepershirts 
2 sponsors mogelijk 
Grootte reclame is 28 x 10 cm, zwarte bedrukking. Kleuren bedrukking prijs op aanvraag. 
 
Prijs: duur contract 3 seizoenen per sponsor, éénmalige betaling van € 900,00 exclusief 21% BTW. 
 
Shirtreclame achterkant voor U21 is al ingevuld 
 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt shirt ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht  
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust jeugdwedstrijden 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 

Sponsor rug 1 

9 
Sponsor rug 2 
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4.5.3 Shirtreclame voorkant wedstrijdvorm 8 x 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirtreclame voorkant voor wedstrijdvorm 8 x 8  is al ingevuld. 
 

  

Sponsor  
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4.5.4 Shirtreclame achterkant wedstrijdvorm 8 x 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclame op achterkant van 13 shirts + 1 keepershirt 
Grootte reclame is 28 x 10 cm, zwarte bedrukking. Kleuren bedrukking prijs op aanvraag. 
3 sponsors mogelijk 
 
Prijs: duur contract 3 seizoenen per sponsor, éénmalige betaling van € 750,00 exclusief 21% BTW. 
 
 
  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt shirt ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht  
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust jeugdwedstrijden 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 

Sponsor rug 1 

Sponsor rug 3 

Sponsor rug 2 
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4.5.5 Shirtreclame voorkant wedstrijdvorm 5 x 5, U6 en U7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirtreclame voorkant voor wedstrijdvorm 5 x 5, U6 en U7 is al ingevuld. 
 

  

Sponsor  



K.V.C. Haacht Sponsoring 2021-2022 

 

Pagina 19/33 

4.5.6 Shirtreclame achterkant wedstrijdvorm 5 x 5, U6 en U7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclame op achterkant van 13 shirts + 1 keepershirt 
Grootte reclame is 28 x 10 cm, zwarte bedrukking. Kleuren bedrukking prijs op aanvraag. 
3 sponsors mogelijk 
 
Prijs: duur contract 3 seizoenen per sponsor,  éénmalige betaling van € 600,00 exclusief 21% BTW. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt shirt ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht  
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust jeugdwedstrijden 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 

Sponsor rug 1 

Sponsor rug 3 

Sponsor rug 2 
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4.6 Voetbaltassen en rugzakken 

4.6.1 Voetbaltassen 

 

 

 

 

 

 

Maten: 

1) Bambini 38*21*32 cm (L*B*H) met bodemvak € 23,00 /stuk  

2) Junior 50*30*38 cm (L*B*H) met bodemvak € 27,00 /stuk 

3) Senior 60*32*43 cm (L*B*H) met bodemvak € 30,00 /stuk 

 

De prijzen van alle bovengenoemde tassen zijn exclusief 21% BTW en bedrukking. Offerte is altijd volgens 

ploeg.  

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukte tas ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website 
 1 inkomkaart voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht  
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
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4.6.2 Rugzakken 

Rugzak 18 liter  

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop is altijd volgens offerte ploeg. 
Prijs exclusief BTW en bedrukking rugzak 18 liter is € 15,00. 

 

 

Rugzak 32 liter 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop is altijd volgens offerte ploeg. 
Prijs exclusief BTW en bedrukking rugzak 32 liter is € 20,00. 

 

  

rugzak 18 liter 

rugzak 32 liter 

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukte tas ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website 
 1 inkomkaart voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht  
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
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4.7 Trainingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte op vraag per sectie: 

- Jeugd U6 t/m U12.  
o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 45,00 

- Jeugd U13 t/m U17.  
o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 48,00 

- U21, eerste elftallen en reserven. 
o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 50,00 

 

Duur contract 2 seizoenen. Bedrukking op de rug of borsteccuson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt kledingstuk ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events. 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden van de gesponsorde sectie 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 
 Verplichting tot dragen van de kledij op alle wedstrijden (thuis en uit) en alle events van de club 
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4.8 Regenjassen 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop is altijd volgens offerte ploeg. 

- Jeugd U6 t/m U17 

o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 31,00 

- U21, eerste elftallen en reserven 

o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 34,00 

Bedrukking op de rug of borsteccuson. 

Duur contract 2 seizoenen.  

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt kledingstuk ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding  op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden jeugd of senioren (afhankelijk van de gesponsorde ploeg(en)) 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 
 Verplichting tot dragen van de kledij op alle wedstrijden (thuis en uit) en alle events van de club als de 

weeromstandigheden het toelaten 
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4.9 Coachvest, afgevaardigden, winterjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte op vraag per sectie: 

- Jeugd maten 128 - 164 
o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 70,00 

- Volwassenen maten S t/m 4XL  
o Prijs exclusief BTW en bedrukking: € 75 ,00 

Bedrukking op de rug of borsteccuson. 

Duur contract 2 seizoenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt kledingstuk ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding  op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden jeugd of senioren (afhankelijk van de gesponsorde ploeg(en)) 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine 
 Verplichting tot dragen van de kledij op alle wedstrijden (thuis en uit) en alle events van de club als de 

weeromstandigheden het toelaten 



K.V.C. Haacht Sponsoring 2021-2022 

 

Pagina 25/33 

4.10 Bankmantels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop is per 5 stuks. Mantels alleen verkrijgbaar van maten S t/m XXL. 

Prijs :  duur contract 2 seizoenen éénmalige betaling van € 750,00  exclusief 21% BTW en bedrukking.  

Verlengbaar, na akkoord sponsor, per seizoen voor de prijs van € 375,00  exclusief 21% BTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 
 Eén bedrukt kledingstuk ter staving uitgaven 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding  op onze website evenals op ons briefpapier 
 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 
 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 
 Drankje tijdens de rust wedstrijden van senioren (eerste elftallen of reserven) 
 Publiciteit +- 10” op presentatie in een loop van ongeveer 3’ op twee tv-schermen 50 inch, in de 

kantine. 
 Verplichting tot dragen van de kledij op alle wedstrijden (thuis en uit) van de club als de 

weeromstandigheden het vereisen 
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4.11 Reclameborden en spandoeken 

4.11.1 Reclameborden 

 

Plaatsing van de borden langs A en B terrein. Prijzen per seizoen minimum duurtijd overeenkomst = één 

seizoen 

Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Aanmaakkosten zijn ten laste van de klant.  

Betalingsmogelijkheden: jaarlijks of eenmalig (zie tarieven) 

 

 

 

 

 

 

De klant stelt de borden ter onze beschikking en onze medewerkers bekommeren zich om de plaatsing. Het 

bord blijft ten allen tijde eigendom van de klant. Schade door zon of weersomstandigheden zijn ten laste van 

de klant, schade door teweeggebracht door het voetbalspel zijn te herstellen door K.V.C. Haacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

voorbeeld van borden langs een terrein 

Type 2 x 1 meter 

Type 4 x 1 meter 

Type 6 x 1 meter 
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Tarief bij eenmalige betaling. Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW: 

Type 2 x 1 m

 

  
Type 4 x 1 m 

Type 6 x 1 m 

200 

300 

400 

Per 

seizoen 

450 

750 

875 

Per 3 

seizoenen 

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding  op onze website evenals op ons briefpapier 

 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 

 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 

 Drankje tijdens de rust wedstrijden A of B elftal 
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4.11.2 Reclamespandoeken 

Plaatsing: 6 m achter doellijn tegenover kantine en terras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen: 

- 4 x 2 meter spandoek = € 500,00 exclusief BTW per seizoen. Aanmaakkosten zijn ten laste van de 

sponsor. 

- 6 x 3 meter spandoek = € 800,00 exclusief BTW per seizoen. Aanmaakkosten zijn ten laste van de 

sponsor. 

 

 

 

 

 

  

Schade door zon of 

weersomstandigheden zijn 

ten laste van de klant, 

schade teweeggebracht 

door het voetbalspel zijn te 

herstellen door de club.  

Type 4 x 2 meter MOET vervaardigd zijn uit wind doorlatend materiaal 

Type 6 x 3 meter MOET vervaardigd zijn uit wind doorlatend materiaal 

 

 

Schade door zon of 

weersomstandigheden zijn 

ten laste van de klant, 

schade teweeggebracht 

door het voetbalspel zijn te 

herstellen door de club.  

Wat bieden wij: 

 Een factuur met exacte omschrijving 

GEDURENDE DE OVEREENKOMSTPERIODE 

 Vermelding  op onze website evenals op ons briefpapier 

 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 

 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 

 Drankje tijdens de rust wedstrijden A of B elftal 
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4.12 Scheurkalender A ploeg en B ploeg 

 

 

 

Scheurkalender A en B elftal 

Scheurkalender op formaat 515 x728 posterformaat   

Prijzen zie volgende pagina 
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BESCHIKBARE PLAATSEN OP SCHEURKALENDER 
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4.13 Giften 

 

Wenst u uit sympathie of om andere redenen een bedrag te doneren zonder dat daar reclame voor moet 

worden gemaakt, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Bedragen staan vrij. Het door uw gedoneerde bedrag, zal 

gebruikt worden voor heel de club. Afspraken hierover voor meer informatie, kunnen vrij gemaakt worden. 

Prijs: Bedrag naar keuze 

 

  Wat krijgt u in ruil: 

 Bordje van de schenking in het chalet 

 Vermelding op onze website  
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4.14 Club van 100 

 

De club van 100 is niet zozeer een club waarin honderd mensen zitten, of waarin alle leden van de club 

minimaal honderd jaar zijn. De club van 100 is een soort partnerschap met de vereniging. Je betaalt jaarlijks 

honderd euro, die gebruikt wordt voor investeringen in de club. Dit geld verdwijnt niet zomaar in de clubk 

as. Dit geld wordt gebruikt voor projecten binnen de club, waarvan alle leden profijt hebben. Het is dus niet zo 

dat je het trainingskamp van de selectie betaalt of de achterstallige rekeningen die de club nog niet heeft 

betaald, worden van dit geld gefinancierd. Nee dit geld moet echt geïnvesteerd worden in projecten zoals: 

• aanleg veld op Hoogveld? 
• aankoop food truck? 
• jeugdkamp 
• een bijdrage die ervoor zorgt dat het lidgeld niet moet verhoogd worden? 
• ... 

Het allergrootste pluspunt van de club van 100 is dat juist zij mogen bepalen waar het geld in wordt gestoken. 

Vindt een overgrote meerderheid dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe ballen voor elk team? Dan gaat 

het geld van de club van 100 daar ook daadwerkelijk in geïnvesteerd worden. Bovendien steun je natuurlijk 

enorm je vereniging en zal je een enorme dankbaarheid ontvangen van de gehele club en het bestuur in het 

bijzonder. 

Indien iemand 100 euro geeft krijgt hij een stem. Deze stem geldt natuurlijk niet voor de raad van beheer. 
 
Aangezien de Club van 100 nieuw is op K.V.C. Haacht, zal er een nog commissie moeten worden samengesteld 

van twee of drie personen, buiten het bestuur om, die verantwoordelijk zal zijn voor de club van 100. Zij 

kunnen alles regelen en zorgen dat de projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, bovendien verzorgen 

ze de communicatie naar de leden van de club van 100 toe.  

 

  
Wat krijgt u in ruil: 

 2 Inkomkaarten voor alle wedstrijden georganiseerd op de terreinen van K.V.C. Haacht 

 Twee gratis apero, op vertoon van sponsorkaart aan de kassa, tijdens onze events 

 Bordje van de schenking in het chalet 

 Vermelding op onze website  
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5 Contactgegevens 
 

In verband met sponsoring: 

 

sponsoring@kvchaacht.be 

Johan DeCoster 

Beverdijk 2 

B-3150 HAACHT 

0477/49.94.19 

sponsoring@kvchaacht.be 

 

In verband met facturatie en facturen: 

Albert De Bruier 

0474/70.14.79 

albertdebruier@icloud.com 
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