
OOK JIJ KAN 
SCOREN!
UW SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SK HERKENRODE



BESTE SPORTLIEFHEBBER
Wellicht kent u SK Herkenrode inmiddels. Enkele jaren gelden hebben 
Sparta Kuringen en Stokrooie VV beslist om de handen in mekaar te slaan. 
Uit deze fusie ontstond de mooie club ‘SK Herkenrode’. We zijn uitgegroeid 
tot een hechte familiale voetbalclub met meer dan 240 actieve leden, 
waarvan meer dan 70% jeugdspelers uit de eigen streek.

Als kleine provinciale voetbalclub bieden we onze leden sportieve ont-
spanning aan na hun drukke schoolse of professionele activiteiten. Dat de 
focus daarbij op voetbal ligt, hoeft allicht geen betoog! Daarnaast organi-
seren we ook allerlei randactiviteiten en daguitstappen voor onze leden. 
Onze werking met de jeugd is en blijft hierbij centraal, overtuigd van de 
optie op de toekomst die dit aan de club biedt.

Het mag dus gezegd dat het voetbal - en in het bijzonder het jeugdvoetbal 
- opnieuw leeft binnen SK Herkenrode!     

Het bestuur 

Bij de praktische en financiële organisatie van onze club komt heel wat 
kijken: de ploegen inschrijven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond; de 
spelers en leden verzekeren; de terreinen huren én onderhouden; het ma-
teriaal en de kledij aankopen; scheidsrechters vergoeden, de jeugdtrainers 
opleiden; initiatieven nemen om nieuwe leden te rekruteren, …

Voor een deel van het noodzakelijke budget zorgen we zelf via de lidgelden 
en door middel van verschillende jaarlijkse activiteiten, zoals onze diverse 
eetfestijnen, ons paaskamp, ons jeugdtornooi, onze familiedag, …

Voor het overige doen we een beroep op gulle sponsors met een hart voor 
voetbal, onze mooie deelgemeente en voor onze club.

Kortom, wij hebben uw hulp broodnodig om onze speler(tje)s hun gelief-
koosde hobby te kunnen laten beoefenen!
 
Wij danken u alvast voor uw steun!

WAAROM HEBBEN WIJ 
SPONSORS NODIG?
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∫ volledige fiscale aftrekbaarheid van de sponsoring;
∫ enthousiaste ploegen die uw logo tonen in de provinciale reeksen 
 van de KBVB in de regio;
∫ reclame via boarding;
∫ reclame op een intern tv-circuit bij onze thuiswedstrijden;
∫ reclame via uw logo op onze sportuitrusting;
∫ reclame via een link op onze website;
∫ vermelding op de website en op de briefwisseling van de club;
∫ reclame op al het drukwerk (flyers, uitnodigingen, affiches,…)
∫ gratis deelname aan de jaarlijkse receptie voor werkende leden 
 en sponsors;
∫ gratis deelname aan één of meerdere activiteiten van de club;
∫ gratis seizoenskaarten voor onze eerste ploeg en de jeugdploegen.

WAT BIEDEN WIJ ONZE 
SPONSORS? Gezien de grote transformatie waarvoor de club staat, verkiezen we mo-

menteel overeenkomsten voor één jaar. Alternatieven zijn uiteraard wel 
mogelijk. 

Alle sponsorovereenkomsten worden individueel besproken en overlopen, 
zodat wij u steeds een overeenkomst op maat kunnen aanbieden.
Alle prijzen zijn exclusief btw

Het is mogelijk om meerdere pakketten te combineren of om één van de 
aangeboden pakketten uit te breiden. 

Alle ideeën, vragen en suggesties zijn bespreekbaar.
U kan ook één van onze activiteiten (mosselfeest,  pensenkermis, familie-
dag, sinterklaasfeest,…) sponsoren.

SPONSORMOGELIJKHEDENSPONSORMOGELIJKHEDENWAT BIEDEN WIJ ONZE 
SPONSORS?



PAKKET 1

∫ 1 seizoen : € 2.600

U KRIJGT HIERVOOR:
 ∫ uw naam en logo op de borst van de truitjes van de senioren, dames en jeugd
∫ uw naam en logo op de short van de senioren en jeugd
∫ reclame bij thuiswedstrijden via boarding en het interne tv-circuit
∫ logo en firmanaam op de interne en externe communicatie van de club
∫ een link op onze website
∫ Vermelding op alle officiële publicaties van de club
∫ gratis deelname aan alle activiteiten
∫ 2 seizoenskaarten
∫  Reclame via boarding (250 cm x 125 cm)

HOOFDSPONSORHOOFDSPONSOR

∫ 1 seizoen: € 800  
 
U KRIJGT HIERVOOR:
∫ reclame via boarding (250 cm x 125 cm)
∫ een link op onze website
∫ gratis deelname aan de jaarlijkse receptie voor werkende leden en sponsors
∫ gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen
∫ 2 seizoenskaarten

PAKKET 3

∫ 1 seizoen : € 500 

U KRIJGT HIERVOOR:
∫ reclame via boarding ( 185 cm x 75cm);
∫ een link op onze website
∫ gratis deelname aan de jaarlijkse receptie voor werkende leden en sponsors
∫ gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen
∫ 2 seizoenskaarten

PAKKET 4

PAKKET 2

PAKKET 5

∫ 100 per  wedstrijdbal

U KRIJGT HIERVOOR:
∫ reclame tijdens onze activiteiten
∫ vermelding op onze website

∫ 1 seizoen : € 1.800 

U KRIJGT HIERVOOR:
∫ uw naam en logo op de mouwen van de shirt of op de short van de   
 senioren en jeugd
∫  een link op onze website
∫ Vermelding op alle officiële publicaties van de club
∫ gratis deelname aan de jaarlijkse receptie voor werkende leden 
 en sponsors
∫ gratis deelname voor 2 personen aan al onze eetdagen
∫ 2 seizoenskaarten
∫  Reclame via boarding (250 cm x 125 cm) 

SHIRTSPONSORSHIRTSPONSOR

BOARDINGSPONSOR (GROOT)

BOARDINGSPONSOR (KLEIN)

WESTRIJDBAL

BOARDINGSPONSOR (GROOT)

WESTRIJDBAL

BOARDINGSPONSOR (KLEIN)



SK HERKENRODE
Contactgegevens commerciële cel:
Bart Droogmans (0472/183.188)
Jasper Vanacken (0473/922.007)


