
KFC GAVERE-ASPER
SPONSORBROCHURE

ADRES:
KFC Gavere-Asper vzw
Steenweg 109
9890 Gavere

Tel : 09 384 37 37
E-mail : sponsoring@kfcgavereasper.be
BTW : BE0409.665.444

www.kfcgavereasper.be



Aanleveren materiaal voor publicatie:
• Bedrukking kledij/matchbal: vectorieel (eps/ai/pdf), zwart
• Bedrukking boarding: vectorieel (eps/ai/pdf), kleur - Formaat: 3000mm B x 750mm H
• Bedrukking scheurkalender: 150 dpi(eps/jpg/pdf), kleur
• Clubblad: 150 dpi (jpg/pdf/eps), kleur - 

Formaten: (1/8) 74mm x 105mm - (1/4) 105mm x 148mm  - (1/2) 148mm x 210mm  - (1) 210mm x 297mm
• Schermen: 72dpi (jpg), RGB - Formaat: 1920px B x 1080px H

KFC GAVERE-ASPER

KFC heeft maar liefst 7 sportvelden ter beschikking op 3 verschillende locaties waarvan 2 terreinen officiële verlichting 
hebben. De terreinen zijn als volgt verdeeld:  

GAVERE: 
• 1 officieel terrein dat vnl gebruikt wordt door het eerste elftal voor thuiswedstrijden

SEMMERZAKE: 
• 3 officiële terreinen die vnl gebruikt worden voor jeugdwedstrijden + trainingen
• Het 1ste terrein wordt ook als thuisbasis voor het eerste elftal/beloften/vrouwenploeg gebruikt

ASPER: 
• 2 officële terreinen die vnl gebruikt worden voor jeugdwedstrijden + trainingen
• Het 1ste terrein wordt ook als thuisbasis voor onze beloften en vrouwenploeg gebruikt
• Het 3de terrein dient enkel als trainingsterrein en wordt ook gebruikt tijdens onze eigen tornooien

Onze complexen bieden voldoende ruimte voor het organiseren van sportieve events voor clubleden en sponsors. 

KFC Gavere-Asper wil bijdragen tot voortdurende spelontwikkeling en voetbalplezier bij al onze leden. 
Wij zijn een gestaag groeiende club die momenteel 375 leden telt. 

We willen als club een gevestigde waarde blijven binnen het sociaal gebeuren van onze gemeente met als motto 
‘KFC is meer dan voetbal alleen’. Getuige hiervan onze evenementen die ook niet-voetbal gerelateerd zijn: jaarlijkse 
wijnbeurs, omnisportkamp, ...

Van harte welkom bij onze vereniging!

CATEGORIE SOORT PRIJS (jaarlijks)

Training Seniors Groot logo achteraan € 1.500

Klein logo vooraan € 750

Training Jeugd/Dames Groot logo achteraan € 1.500

Klein logo vooraan € 750

Wedstrijdkledij Jeugd/Dames Vooraan € 500

Achteraan € 500

Schermen (4 meter) € 400

Boarding (3 meter) € 300

Matchbal € 100

Scheurkalender € 100

Clubblad/Website € 25 (1/8p) - € 50 (1/4p) - 
€ 100 (1/2p) - € 200 (1p)


