
  

   

 

 

OVER ONS… 

Een familieclub die reeds 50 jaar actief is in 
het Antwerpse provinciale voetbal. Met het 
gloednieuwe sportcomplex dat dankzij onze 
prachtige gemeente tot stand is gekomen ziet 
de toekomst voor SVA en onze partners er 
rooskleurig uit… 
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Kleistraat 204 
2630 Aartselaar 
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“Een unicum in Vlaanderen 

deze samenwerking tussen 

uitbater en voetbalclub” 

  

‘T SPORTZICHT 

Unieke samenwerking 

Onder impuls van Dhr. Pascal Declerck, 
sportfunctionaris gemeente Aartselaar, is er 
een unieke constructie uitgewerkt die een 
win-win situatie oplevert voor zowel de 
uitbaters van de brasserie als de aanwezige 
sportclubs. Omdat het gebouw ingedeeld is 
als een brasserie en een sportcafé, kan SV 
Aartselaar voetbal nog steeds een 
gegarandeerde werking en inkomsten uit 
horeca hebben dankzij een unieke 
samenwerking tussen uitbaters en SV 
Aartselaar voetbal. Een unicum in 
Vlaanderen.  

 

‘T SPORTZICHT 

Minister opent ‘t Sportzicht 

Op 10 juni 2018 werd het nieuwe sportcomplex   

’t Sportzicht feestelijk geopend en ingehuldigd 

door onze minister van sport, Dhr. Philippe 

Muyters. Onder een grote belangstelling werden 

door de sportclubs enkele demo wedstrijden 

gehouden. Ook SV Aartselaar was present met 

enkele jeugdwedstrijden welke afgetrapt werden 

door onze minister en onze schepen van sport, 

Dhr. Bart Lambrecht. Niet enkel een nieuw 

gebouw werd gerealiseerd, een volledige nieuwe 

omheining met vaste draad, alsook een nieuwe 

toplaag voor het kunstgrasveld werd voorzien. Dit 

geeft ons wederom optimaal spelplezier voor de 

komende 10 jaar. 

 

 

Van links naar rechts : Jurgen Vermaas – Vrijwilliger SVA,  
Steve Moreaux – Voorzitter SVA, Marc & Karine – Uitbaters ’T 
Sportzicht, Pascal Declerck – Sportfunctionaris Aartselaar. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de volledig nieuw aangelegde 
omheining rond het kunstgrasveld kunnen we 
vanaf heden een vaste boarding aanbieden. 
Verschillende afmetingen kunnen gebruikt 
worden. De boarding bestaat uit een stevig 
materiaal welke speciaal voor deze doeleinden 
ontwikkeld is geweest.  

Onze club bestaat uit +/- 350 leden. 
Bestaande van U6 tot en met U17 en verder 
nog 4 senior ploegen. Commerciële 
boodschappen op de uitrusting is uiteraard 
mogelijk en kan opgedeeld worden in een 
jeugdpakket en/of een seniorpakket.  Zowel 
truitjes, broekjes, trainingsmateriaal kan 
bedrukt worden met Uw logo. 

Andere packs, zoals event-sponsor is 
eveneens bespreekbaar. 

 

Uiteraard bezorgen we elke partner ook een 
plek in onze narrowcasting oplossing. Uw 
boodschap kan hierdoor op de schermen 
getoond worden in het ’t sportzicht. Met een 
gemiddeld van 11 thuiswedstrijden per 
weekend, krijgt uw boodschap hierdoor een 
uitgebreid bereik. Uiteraard plaatsen we uw 
logo ook op onze website.  

Als partner zal U uiteraard ook uitgenodigd 
worden op onze club evenementen. 

BOARDING  PACKS  DIGITALE MEDIA 


