
Trots van de Noorderkempen 

Geslaagde sponsoravond 

Dinsdag 17 december organiseerde 

KWFC een eerste sponsor netwerk 

avond. Onder de vorm van een pa-

nelgesprek werd het thema “sport 

en sponsoring” aangesneden. 

Voor het Panelgesprek verwelkom-

den we Marc Herremans, Ben De 

Wolf (Team manager BMC-Vifit Pro 

Triathlon Team powered by Uplace) 

en Steven Laurijssen (Managing Di-

rector Toy Tires) aan onze tafel.  

De aanleiding voor deze avond was 

tevens het vernieuwde sponsor aan-

bod van KWFC. Een gevolg van een 

heldere visie die de club onder-

schrijft waarbij sponsors als volwaar-

dige partners worden aanzien in de 

uitbouw van een sterke en lokaal 

verankerde vereniging.    

Ook al lijkt het vooral goodwill, toch 

willen we onze sponsors mee betrek-

ken in onze clubbeleving en sociaal 

netwerk. Een sterke verankering in de 

KWFC familie moet onze sponsors 

eveneens een ruimere bekendheid 

geven.  

Daarnaast zetten we in om onze spon-

sors samen te brengen in een lokaal 

business netwerk – met blauw geel 

randje, waar voetbal nooit veraf is. 

Het panelgesprek (en de hapjes) werd 

bij de aanwezigen dan ook gesmaakt. 

Een nette sponsor brochure biedt een 

overzicht van de vele mogelijkheden 

tot partnerschap. Wij hopen en gelo-

ven dat onze sponsors mee deze 

koers willen varen.  

 

Ben De Wolf, Marc Herremans, moderator van dienst Jan Cools en Steven Lau-

rijssen boden de aanwezigen heel wat inzichten over “sport en sponsoring”. 

Noteer alvast in je agenda: 

 Vrijdag 10 januari                  

Quiz veteranen, zaal de 

Ark 

 Zaterdag 18 januari                     

Nationale dames KWFC—

Anderlecht 

 Zaterdag 29 februari, 

mosselfeest KWFC, zaal de 

Ark. 

 Zondag 01/03                  

A-ploeg KWFC—Loenhout 

 Zaterdag 21 maart     

dames eerste provinciale 

KWFC—Loenhout 

 Zaterdag 4 april                  

Nationale dames KWFC-  

Club Brugge 



Electro Jochems en Martens Verze-

keringen waren de winaars van de 

aanwezigheidstombola op onze 

sponsoravond. 

De namen van alle aanwezigen 

gingen in de “waterzak” en enkele 

onschuldige KWFC handen deden 

de rest.  

De Electro zaak uit Loenhout, prijkt 

de terugronde op de broekjes van 

ons A elftal heren en Martens ver-

zekeringen siert de uitrusting van 

de Nationale Dames.  

Ook voor de komende seizoenen 

zoekt KWFC shirt sponsors voor 

jeugd, dames en heren. Lees er 

meer over in onze brochure. 

 

The winner is …  

Pepin Peeters (A-elftal KWFC), Ad Jochems (Electro Jochems), Anke Van 

Loenhout (afgevaardigde dames in het KWFC bestuur) en Guy Palinckx 

(Martens Verzekeringen) 

Sponsoravond in beeld! 

Ook de wereld van sportmarketing 

is gedwongen om in te spelen op de 

snel veranderende maatschappij. 

Wie sponsors wil werven komt maar 

beter met een onderbouwd project 

en heldere visie af.  

Door bijvoorbeeld een individuele 

sport als een team gebeuren te be-

naderen (BMC-Vifit triathlon team), 

lukt het om merken te binden. Voor 

sportgerelateerde merken als fiet-

sen en schoeisel ligt de bindfactor 

voor de hand. Al is voor de sponsor 

de identificatie met succes wel ge-

wenst en zijn negatieve verhalen als 

doping uit den boze. Om andere 

partners aan te trekken is het de 

kunst om een aantrekkelijk project 

uit te werken. 

Creativiteit is troef! Het Athlete’s for 

hope project van Marc Herremans 

is hier een prachtig voorbeeld van. 

Sporters van het 185 team, actief in 

verschillende disciplines (BMX, tria-

thlon, veldrijden) worden maximaal 

ondersteund om top prestaties te 

leveren. De team partners onder-

steunen niet enkel de atleten. Door 

een bonus systeem verzamelen de 

atleten met hun prestaties credits 

welke zich (via de partners) vertalen 

in middelen voor aankoop van een 

staprobot voor kinderen met een 

beperking.  

Net omwille van “waarden” kiezen 

bedrijven voor een team of sport. 

Dit is ook voor een bedrijf als Toyo 

Tires vanuit de Japanse bedrijfscul-

tuur een keuze bepalende factor. 

Wat hebben 

we geleerd ?  

Om een product of bedrijf een duur-

zaam karakter te geven, is het cre-

ëren van maatschappelijke meer-

waarde de tool bij uitstek.  

Ook een sterke lokale verankering 

kan zeker een meerwaarde beteke-

nen voor sponsoring. Dit is ook waar 

KWFC wil op inzetten. Marc Herre-

mans beaamt dat inzetten op jeugd 

en blijven geloven in hun mogelijkhe-

den de sleutel tot succes is. 

Marc verwees naar Marten Van Riel 

uit het eigen 185 team, die het tot 

wereldtopper heeft geschopt. Marc 

was dan ook aangenaam verrast met 

de sterke Wezelse binding van onze 

A-ploeg.  

Al deze inzichten versterken het idee 

dat KWFC met haar aanbod naar 

sponsors op het juiste spoor zit.  


