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VJ Baardegem
Vlugge Jongeren Baardegem is de voetbalclub gevestigd in de gelijknamige kleinste (1 800 inwoners), maar
actieve en levendige deelgemeente van Groot-Aalst. De club zag in 1969 het levenslicht en viert in 2019 een
gouden jubileum.
Voetbal is de sport die onze leden bindt. Ze worden lid van onze club om te voetballen en omdat ze zich thuis
voelen bij een club die onderdeel is van een levendige gemeenschap. Jaarlijks brengt de club van eind juli
tot half mei honderden mensen samen op het ‘Steenland’: ouders, supporters en vrijwilligers die elk op hun eigen
manier genieten van de voetbalsport als vrijetijdsbesteding.
Eén derde van onze leden zijn woonachtig in Baardegem zelf. De andere leden (twee derde) wonen elders:
Aalst, Meldert, Moorsel, Lebbeke en Opwijk zijn de belangrijkste woonplaatsen van onze leden.
Vlugge Jongeren Baardegem is momenteel actief in de provinciale reeksen van het Belgische voetbal ( 3e
provinciale D). Onder impuls van jeugdcoördinator Gerry De Cleene, is onze jeugdwerking uitgegroeid tot 140
jeugdspelers in het seizoen 2016-2017. We mogen dus spreken van een bloeiende jeugdwerking. De doelstelling
is een stevige basis te vormen zodat de club stevig op zijn grondvesten staat en de continuïteit verzekerd kan worden.
De begeleiding en opleiding van de jongeren gebeurt aan de hand van een jeugdopleidingsplan. We
streven er naar om onze jeugd maximaal te laten begeleiden door gekwalificeerde trainers en/of trainers met een
pedagogische achtergrond.
Naast trainingen en wedstrijden, organiseren wij activiteiten om de gezelligheid en binding met onze
club te verhogen om op die manier een positieve sfeer te creëren onder onze leden en sympathisanten.
De club onderhoudt actief de contacten met het stadsbestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Aalst
(SportAG) en dit in functie van de instandhouding, optimalisatie en uitbreiding van de infrastructuur enerzijds
en het verwerven van subsidies (werkingssubsidie, impulssubsidie en/of investeringssubsidie) anderzijds.
Trots stellen wij u de allereerste sponsorbrochure in het bijna 50-jarige bestaan van onze club voor. Kijk rustig
naar de vele mogelijkheden in deze sponsorbrochure van Vlugge Jongeren Baardegem. Ontdek onder meer
innovatieve toepassingen voor sponsoring en voor beleving van uw product, dienst, merk of imago. U bereikt
zonder meer interessante doelgroepen.
Sportieve ambities en ambiance vormen de uitstekende basis om uw toekomstige partners of klanten te bereiken
of ontmoeten.

Enkele cijfers
•
•
•
•
•

Aantal aangesloten leden: 240, waarvan 200 actieve leden (spelers, incl. trainers)
Senioren teams: 3 (seizoen 2017-2018)
Aantal jeugdteams: 14 (seizoen 2017-2018)
Aantal vrijwilligers: 60-tal (incl. trainers)
Aantal bezoekers op weekbasis: 650 (ouders, supporters, bezoekende clubs), excl. eetfestijnen of andere
activiteiten georganiseerd door derden in onze infrastructuur (Studio 100 Trophy, petanquetornooi, …)
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Vlugge Jongeren Baardegem wil een sportieve vereniging zijn die de mogelijkheid biedt om in
recreatief verband voetbal te spelen. De jeugd is
het fundament van en de toekomst voor onze club.
Ons beleid is er op gericht om zo veel mogelijk
jeugdspelers de kans te geven om door te stromen
naar het 1e elftal waarmee we een op een goed
niveau in het provinciale voetbal willen presteren.
Dat is minder evident dan het lijkt, maar motiveert
ons meteen om te blijven investeren in onze
bloeiende jeugdwerking.

Het ‘voetbalplein’ is dé plek waar trainingen en
wedstrijden plaats vinden. Dat brengt mensen
samen. Die sociale interactie ondersteunen
we door het organiseren van activiteiten zoals
eetfestijnen, feesten en andere. Iedereen (van
zeer getalenteerd tot minder getalenteerd) is
welkom bij onze club.

Vlugge Jongeren Baardegem weet zeer goed
wat haalbaar is, maar nog beter wat niet
haalbaar is. De medewerkers van de club
willen niet per sé op de voorgrond
staan of het middelpunt van de belangstelling
zijn, integendeel. Die eigenschappen hebben de club gebracht waar ze nu staat
en die willen we ook graag terugzien bij al
diegenen die betrokken zijn bij onze club.
Dus geen grootdoenerij of grootspraak, maar
gezonde ambitie.

Vlugge Jongeren Baardegem is in de eerste
plaats een financieel gezonde club en dat blijft
de belangrijkste doelstelling op korte én lange
termijn! De vereniging is belangrijker dan een teamof individueel belang. Als club streven we naar
vooruitgang, maar we zullen geen stappen
voorwaarts zetten zonder haalbaar of sluitend
financieel plan.

We stellen onze infrastructuur ook open voor
andere (lokale) verenigingen of particulieren,
waardoor er jaarlijks ook heel wat bezoekers zijn
die minder voeling hebben met het voetbalgebeuren, maar wel in contact komen met uw bedrijf,
winkel, dienst of product. Zo stelt onze club zijn
accommodatie al enkele jaren ter beschikking van
Studio 100 (geleid door de van Baardegem
afkomstige Hans Bourlon) in het kader van de
Studio 100 Trophy; een jaarlijks petanquetornooi
georganiseerd door een andere Baardegemse
vereniging, … .

Doelstelling

Visie op sponsoring

Enerzijds hebben we een infrastructuur (kantine en hoofdveld) die ons in
staat stelt hoger te mikken, maar anderzijds worden we ook geconfronteerd
met de grenzen van onze infrastructuur. Het groeiend aantal leden en de
beperking(en) van ons B-terrein (zowel qua afmetingen als de staat bij slecht
weer), dwingen er ons toe om in de voorbereidingsperiode (juli/augustus)
en wintermaanden uit te wijken naar (gehuurde) kunstgrasvelden in Aalst of
zelfs Dendermonde. Op middellange termijn wensen we de mogelijkheden
en beschikbaarheid van ons B-terrein voor trainingen en wedstrijden te
optimaliseren. Ook de uitbreiding van onze kleedkamers en doucheruimten wordt onderzocht op zijn haalbaarheid. Gesprekken met de lokale
overheid en subsidiemogelijkheden maken deel uit van dat haalbaarheidsonderzoek.

Een sportvereniging neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. Het leiden van een sportvereniging
vertoont steeds meer overeenkomsten met het runnen van een bedrijf en vraagt daarom om een zakelijke
benadering. Deze brochure is hier een onderdeel van. We willen met deze brochure duidelijk, open en
transparant communiceren over onze sponsormogelijkheden.

We zullen als club in de eerste plaats een realistisch beleid voeren en
doordacht te werk gaan, eerder dan ons te laten verleiden tot avonturen.
Avonturen die niet zelden het voortbestaan van een club op de helling
zetten.
Een vitale club met oog voor de toekomst heeft niet alleen aandacht voor
de ‘eerste ploeg’ en daarom besteedt Vlugge Jongeren Baardegem
veel aandacht aan de jeugdwerking en zal dat ook in de toekomst blijven
doen. Aan elk lid worden zoveel mogelijk kansen geboden aansluitend bij
zijn/haar talenten. Voetbaltechnische vaardigheden zijn daar één aspect
van. Een uitdaging voor de nabije toekomst in de jeugdopleiding ligt op
de menselijke kwaliteiten: kinderen beter leren functioneren in groep, ze
zelfbewuster en assertiever maken. Plezier mag niet uit het oog verloren
worden. Dat is het cement om met alle ploegen één grote familie te
vormen.
Voor de eerste ploeg is de korte termijn doelstelling een vaste en stabiele
waarde te worden in 3e provinciale die jaarlijks rond de 5e plaats of hoger
wil eindigen. Op middellange termijn wordt, als alle randvoorwaarden
daarvoor aanwezig zijn, de stap naar 2e provinciale niet uitgesloten.

Onze club kan terugvallen op trouwe gemotiveerde vrijwilligers die zich in hun vrije tijd individueel of in groep
belangeloos inzetten voor het dagelijks reilen en zeilen. Dat verzekert niet alleen het actieve karakter van de
club, maar zorgt er voor dat de kosten binnen de perken kunnen gehouden worden.
Lidgelden, kantineopbrengsten, opbrengsten uit eetfestijnen en jeugdtornooi leveren een belangrijke bijdrage
in de financiële structuur van onze club. Voor iedere sportvereniging vormen de inkomsten uit sponsoring een
belangrijke financiële bijdrage. Sportsponsoring zien we niet als liefdadigheid, maar als een investering in de
toekomst. Dit betekent dat u als sponsor een belangrijke ”speler” bent voor onze vereniging.
Ons sponsorbeleid is er globaal op gericht financiële middelen te verwerven ten gunste van álle leden van
de club. De inkomsten die we uit sponsoring genereren, dienen als aanvulling op het totaal aan inkomsten.
Uw sponsorbijdrage
• stelt ons in staat het kwaliteitsniveau voor álle leden te verbeteren.
• stelt ons in staat idealen en doelen te realiseren: democratisch bedrag voor het lidgeld, uniforme
voetbalkledij (uitstraling), aankoop van voetbalmaterialen, bekwame gekwalificeerde trainers, …
• stelt ons in staat om de uitstraling en het imago van Vlugge jongeren Baardegem als stabiele voetbalclub
te verzekeren en te verhogen
• creëert mogelijkheden om structurele verbeteringen door te voeren aan bvb. de accommodatie,
het organiseren van evenementen (die op hun beurt nieuwe inkomsten genereren).
Kortom: u levert een actieve bijdrage aan de realisatie van doelstellingen op sportief én sociaal vlak.

Visie op sponsoring
Wij beogen in ons sponsorbeleid een duurzame lange termijnrelatie met onze sponsors en streven daarom naar
de uitbouw van een structurele samenwerking. We laten ons niet graag leiden door of verleiden door ad hoc
opportuniteiten. Voor het merendeel van onze sponsorvormen streven we dus naar een (meerjarige)
overeenkomst. Dit geeft voor beide partijen duidelijkheid en draagt bij tot een vertrouwensbasis die nodig is
voor de beoogde lange(re) termijnrelatie.
Als club staan we er op u als sponsor voldoende tegenprestaties te bieden en de nodige visibiliteit aan
te bieden. Dat maakt het voor u aantrekkelijk om voor Vlugge Jongeren Baardegem te kiezen. De mate van
tegenprestatie hangt natuurlijk nauw samen met de gekozen mogelijkheden van sponsoring. Wij zullen als
voetbalclub Vlugge Jongeren Baardegem onze waardering daarvoor zoveel mogelijk tot uiting laten komen.

Ons sponsoraanbod
Iedereen is welkom en de goesting om onze club te sponsoren wordt enthousiast onthaald. Naast de vaste
mogelijkheden die wij u in deze brochure aanbieden, staan wij altijd open voor nieuwe ideeën. Mocht u dus een
andere vorm van sponsoring in gedachten hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de
contactpersonen van de sponsorcommissie.
Alles wordt netjes in een overeenkomst gegoten. Op die manier zijn er voor niemand onaangename
verrassingen. De looptijd van de overeenkomsten staat vermeld bij de formules. De facturatie gebeurt jaarlijks
conform de modaliteiten vermeld in deze brochure.
Kiest u voor kledijsponsoring, bent u er zeker van dat uw naam meereist naar alle clubs die door ons bezocht
worden. Ook wordt onze clubkledij vaak gedragen in de vrije tijd en wordt uw bedrijf of zaak dus niet alleen
opgemerkt door bezoekers van onze infrastructuur.
Onder teamartikelen/teamkledij verstaan we alles wat gedragen moet worden voor of na een wedstrijd of tijdens
de training. Deze kan ook gedragen worden door de medewerkers tijdens de verschillende activiteiten en/of
het toogpersoneel.
Alle prijzen zijn gebaseerd op een bedrukking in 1 kleur (wit)!
Wij bieden u volgende sponsormogelijkheden aan (alle prijzen zijn exclusief BTW):

Platinum partner
Als platinum partner bieden wij u:
• Vermelding van uw naam/logo op alle (minimaal 500 vermeldingen) teamartikelen (kledij en/of sporttas), excl.
wedstrijdshirts
• Shirtsponsor vooraan van 3 ploegen: 1 uit onderbouw (8 spelers) , 1 uit middenbouw (11 spelers) en 1 uit
bovenbouw of seniors (15 spelers, uitgezonderd 1e ploeg)
• Co-sponsor wedstrijdshort van 3 ploegen: 1 uit onderbouw (8 spelers) , 1 uit middenbouw (11 spelers) en
1 uit bovenbouw of seniors (15 spelers, uitgezonderd 1e ploeg)
• 10 abonnementen voor wedstrijden van de eerste ploeg
• Uitnodiging voor footlunch voor 16 personen
• Publiciteitsbord hoofdterrein (4 x 0,8 m)
• Publiciteitsbord in kantine (1,2 x 0,8 m) of vermelding op schermen (Narrowcasting)
• Vermelding op het sponsorverzamelbord
• Persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en eetfestijnen
€ 3500/jaar
• Vermelding op seizoensaffiche, affiches eetfestijnen en onderlegger
• Vermelding op alle officiële drukwerken van onze club
• Vermelding op de clubwebsite (in ontwikkeling)
Contractduur: 3 jaar

Gold partner
Als gold partner bieden wij u
• Vermelding van uw naam/logo op alle (minimaal 500 vermeldingen) teamartikelen (kledij en/of sporttas),
exclusief wedstrijdshirts
• Shirtsponsor vooraan van 1 ploeg uit onderbouw (8 spelers) en 1 uit middenbouw (11 spelers)
• Co-sponsor wedstrijdshort van 2 ploegen: 1 uit middenbouw (11 spelers) en 1 uit bovenbouw (15 spelers)
• 8 abonnementen voor wedstrijden van de eerste ploeg
• Uitnodiging voor footlunch voor 10 personen
• Publiciteitsbord hoofdterrein (4 x 0,8 m)
• Publiciteitsbord in kantine (1,2 x 0,8 m) of vermelding op schermen (Narrowcasting)
• Vermelding op het sponsorverzamelbord
• Persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en eetfestijnen
• Vermelding op seizoensaffiche, affiches eetfestijnen en onderleggers
€ 2900/jaar
• Vermelding op alle officiële drukwerken van onze club
• Vermelding op clubwebsite (in ontwikkeling)
Contractduur: 3 jaar

Silver partner
Als silver partner bieden wij u
• Vermelding van uw naam/logo op alle (minimaal 500 vermeldingen) teamartikelen (kledij en/of sporttas),
excl. wedstrijdshirts
• Shirtsponsor van 1 ploeg uit onderbouw (8 spelers)
• Co-sponsor van 1 ploeg uit uit middenbouw (11 spelers)
• 6 abonnementen voor wedstrijden van de eerste ploeg
• Uitnodiging voor footlunch voor 6 personen
• Publiciteitsbord hoofdterrein (4 x 0,8 m)
• Publiciteitsbord in kantine (1 x 0,5 m) of vermelding op schermen (Narrowcasting)
€ 2200/jaar
• Persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en eetfestijnen
• Vermelding op seizoensaffiche, affiches eetfestijnen en onderleggers
• Vermelding op alle officiële drukwerken van onze club
Contractduur: 3 jaar

Bronze partner
Als bronze partner bieden wij u
• Vermelding van uw naam/logo op alle (minimaal 500 vermeldingen) teamartikelen (kledij en/of sporttas), excl.
wedstrijdshirts
• Co-sponsor wedstrijdshorts van 1 uit middenbouw (11 spelers)
• 4 abonnementen voor wedstrijden van de eerste ploeg
• Uitnodiging footlunch voor 6 personen
• Publiciteitsbord hoofdterrein (4 x 0,8 m)
• Publiciteitsbord in kantine (1 x 0,5 m) of vermelding op schermen (Narrowcasting)
€ 1600/jaar
• Persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en eetfestijnen
• Vermelding op seizoensaffiche, affiches eetfestijnen en onderleggers
Contractduur: 3 jaar
• Vermelding op alle officiële drukwerken van onze club

Reclamebord langs het hoofdveld
•
•
•
•

Large (4 x 0,8 m): boven tribune 300 EUR/seizoen, excl. BTW en
overeenkomst voor 3 seizoenen
Large (4 x 0,8 m): op terreinniveau: 250 EUR/seizoen, excl. BTW en
overeenkomst voor 3 seizoenen
Medium (3 x 0,8 m): op terreinniveau: 200 EUR/seizoen, excl. BTW en
overeenkomst voor 3 seizoenen
Small (2 x 0,8 m): op terreinniveau: 150 EUR/seizoen, excl. BTW en
overeenkomst voor 3 seizoenen

productiekost sticker/belettering,
productiekost sticker/belettering,
productiekost sticker/belettering,
productiekost sticker/belettering,

Wedstrijduitrusting
Aanschaf van kleding en materialen gaat uitsluitend via Vlugge Jongeren Baardegem. Iedere elftalsponsoring op
maat bespreken we graag met u.
•

•
•
•

Hoofdsponsor A-team Shirt vooraan: 1 600 EUR/2 seizoenen, excl. BTW
• Subsponsor A-team Shirt achteraan: 600 EUR/2 seizoenen
• Subsponsor A-team: Short vooraan links: 400 EUR/2 seizoenen
• Subsponsor A-team: Short achteraan: 250 EUR/2seizoenen
B-team en jeugdtteam 11 x 11: 950 EUR/2 seizoenen, excl. BTW
Jeugdteam 8 x 8: 650/2 seizoenen, excl. BTW
Jeugdteam 5 x 5: 450 EUR/2 seizoenen, excl. BTW

Teamkledij
De teamkledij is hét visitekaartje van de club. Spelers dienen deze te dragen op wedstrijddagen, toernooien
en andere officiële gelegenheden. Jeugdspelers dragen deze kledij vaak ook buiten het clubgebeuren
(bvb. om naar school te gaan, in de vakanties, …).
Op de rugzijde zijn er 6 vakken beschikbaar. Op de voorzijde en mouwen is er ruimte voor één logo. Indien een
broek deel uitmaakt van de teamkledij, is er ook ruimte voor één logo op de broek.
Omdat we als club geen onderscheid willen maken tussen teams onderling, is deze formule van toepassing voor
de teamkledij van alle teams. Ook de trainers en afgevaardigden dragen de teamkleding. Uw naam wordt op die
manier door meer dan 240 leden van onze club het jaar rond op een actieve manier uitgedragen.
Voor de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 zijn er telkens 2 kledingstukken die hiervoor in aanmerking komen.
Met onze ‘speciale packs’ (platinum, gold, silver en bronze) koppelt u uw naam op een voordelige manier aan
beide kledingstukken.
Kostprijs vak achteraan: 1 500 EUR/2 seizoenen voor 1 teamartikel
Kostprijs vak vooraan: 1 500 EUR/2 seizoenen voor 1 teamartikel
Kostprijs vak mouw links of rechts: 950 EUR/2 seizoenen voor 1 teamartikel

Club van 100
Deze formule beperkt zich niet tot bedrijven, maar is ook toegankelijk voor sympathisanten en supporters. Leden van
de club van 100 ontvangen:
•
•
•
•

abonnement voor de wedstrijden van het eerste elftal (waarde: 60 EUR. Dit bedrag wordt afgedragen aan de
supportersclub)
15 ‘gewone consumpties’ (prijs 2017 = 1,70 EUR/consumptie)
5 ’21-lotjes’
naamsvermelding op een paneel in de kantine

Sportmateriaalsponsor
•
•
•
•
•

Ballennet gevuld met 20 trainingsballen seniors: 500 EUR
Ballennet gevuld met 10 trainingsballen seniors: 300 EUR
Ballennet gevuld met 20 trainingsballen jeugd: 375 EUR
Ballennet gevuld met 10 trainingsballen jeugd: 225 EUR
Andere mogelijkheden (drinkbussen, kegels, loopladders, …) zijn in onderling overleg bespreekbaar en volgens
de noodwendigheden van de club.

Matchsponsor 1e elftal
De sponsor betaalt een bedrag van 80 EUR, excl. BTW voor een thuiswedstrijd. Vlugge Jongeren Baardegem
verzorgt de aankoop van de wedstrijdbal en zal zorg dragen voor publiciteit rond de schenking van de
wedstrijdbal zoals naamsvermelding voor de wedstrijd door de omroeper en vermelding op het wedstrijdblad. De
club biedt u voor dit bedrag 2 toegangstickets (waarde 10 EUR) aan voor de wedstrijd en 5 consumptiebonnen
voor een gewone consumptie (waarde 8,5 EUR). Tijdens de rust nodigen wij u graag uit voor een korte receptie.

Evenementensponsoring
We bieden u ook de mogelijkheid om uw naam te verbinden aan ons jeugdtornooi of een ander specifiek
evenement.
De modaliteiten hiervoor worden in onderling overleg overeengekomen.

Projectsponsoring
In de loop van een seizoen worden er verschillende evenementen georganiseerd. Een sponsorbijdrage hoeft
niet per sé een financiële bijdrage te zijn. Ook materiële bijdragen voor bvb. een tombola behoren tot de
mogelijkheden.
Materiaalsponsoring is een andere vorm van projectsponsoring. We denken dan bvb. aan het gratis leveren van
materialen voor infrastructuurprojecten, bemesting voor de terreinen, verf voor schilderwerken, … .
We bespreken deze graag met u persoonlijk.

Advertentiemogelijkheden op de wedstrijdkalenders
+ affiches eetfestijnen en/of onderleggers voor onze eetfestijnen
•
•
•
•

Combi kalender/affiches + onderleggers: 125 EUR/seizoen, excl. BTW
Onderleggers Large: 75 EUR/ seizoen, excl. BTW
Onderleggers Medium: 50 EUR/seizoen, excl. BTW
Onderleggers Small: 35 EUR/seizoen, excl. BTW

Banner op de website met eventueel een link naar eigen website

Bedankt
Vlugge Jongeren Baardegem dankt u voor uw tijd om deze sponsorbrochure te willen doornemen. We zijn er
van overtuigd dat uw onderneming vertrouwen heeft in onze club en wij u mogen verwelkomen als één van onze
sponsors!
Er kropen heel wat uren werk in onze allereerste sponsorbrochure. Hoewel we heel wat research deden in het
vergelijken van sponsorvoorwaarden van andere clubs (over heel Vlaanderen), staan wij open voor uw
feedback op deze brochure en onze sponsorvoorwaarden.
We zien deze brochure als een ‘groeidocument’ en zullen deze brochure (twee)jaarlijks actualiseren en waar
nodig aanpassen.

In de 2e helft van 2017 starten we met de ‘restyling’ van onze website. De integratie van sponsors (logo, sponsorlijst)
met link naar uw website zal een belangrijk aandachtspunt zijn binnen deze restyling.

Narrowcasting (= het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen)
We willen mee evolueren met nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Narrowcasting (het uitzenden van informatie
op moderne beeldschermen) is daar een sprekend voorbeeld van.
Via audiovisuele displays/schermen in onze kantine zullen zowel commerciële boodschappen als informatieve
mededelingen verspreid worden. De mogelijkheden van dit medium zijn veel uitgebreider dan het klassieke
reclamebord. U kunt er uw naamsbekendheid mee vergroten, maar evenzeer kunt u commerciële acties
(opendeurdag, stockverkoop), seizoenacties (kerst, nieuwjaar, communie, …) aankondigen en/of uw producten of
diensten extra in de kijker zetten. Ook een promofilm van uw bedrijf, zaak of diensten behoort tot de mogelijkheden.
Via deze narrowcasting komt uw boodschap minimaal 4 dagen per week op schermen in onze kantine.
Bewegende beelden spreken meer aan dan statische beelden en dankzij de dynamische content houdt u contact
met uw klanten, informeert u bezoekers en trekt u extra aandacht voor promoties.

Hebben wij u desondanks niet kunnen overtuigen, dan horen of lezen wij graag waarom en willen we u toch
bedanken voor de tijd en interesse voor het doornemen ervan.
Zegt u ja, dan kunt u contact opnemen met één van volgende personen van onze sponsorcommissie voor het
concretiseren van de overeenkomst.
Dirk Auwelaert – 0473 73 14 34 – dirk. auwelaert@hotmail. com
Kristof Auwelaert – 0478 75 54 87 – kristof. auwelaert@hotmail. com

Tot slot
Een greep uit onze recente realisaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opwaardering van de verlichting op het A-terrein (voldoet aan de keuringsvoorwaarden
voor 1e provinciale)
Aankoop van een nieuwe (semi-professionele) grasmaaier
Vervanging boiler
Vernieuwing sanitair kleedkamers
Aankoop van een (2e-hands) industriële wasmachine
Vernieuwing verharding ‘kleine’ tribune
Aankoop duiveltjesdoelen en dribbelvoetbaldoelen (U6)
Jaarlijks onderhoud (egaliseren, prikken/bezanden en doorzaaien) van onze terreinen bij het einde van het
seizoen door de firma Krinkels

Een opsomming van de belangrijkste initiatieven/
projecten voor de eerstkomende maanden en jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdere uitbouw en kwaliteitsverbetering van onze jeugdopleiding en -werking
Audit jeugdopleiding
Ontwikkeling en actief beheer Facebookpagina
Restyling website (met o.a. mogelijkheid tot integratie van onze sponsors)
Herstelling koeler frigo
Renovatiewerken/instandhoudingswerken kantine/materiaalberging
Opwaarderen van het B-terrein
Aankoop van een markeerwagen (belijningen)
Uitbreiding kleedkamers

Sportieve groeten
Luc De Ridder & Dirk Auwelaert
Voorzitter en financieel beheerder VJ Baardegem vzw

