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  Waar we voor staan. 
 

K. Wuustwezel FC is een traditieclub in de regio waar circa 300 spelers en speelsters 

wekelijks voetbalplezier vinden. Reeds meer dan 100 jaar! 

  KWFC wil een gezellige familieclub zijn, lokaal verankerd in Wuustwezel. Dit betekent: 

 Inzetten op een kwalitatief aanbod voetbalaanbod voor jeugd en seniors (dames en 

heren). 

 Naast het sportieve een sfeer van clubbeleving en sociaal netwerk creëren.   

KWFC streeft naar een budgettair evenwicht waarbij zorgvuldig met middelen wordt 

omgesprongen. 

Voetbalplezier staat voorop binnen de KWFC jeugdwerking. We creëren hiervoor een 

sportieve en kindvriendelijke omgeving. We bieden jeugdspelers kansen om zich maximaal 

als voetballer te ontwikkelen en bieden doorgroeimogelijkheden naar het A-elftal. 

Voor onze A ploeg(en) gaan we naast spelers uit onze jeugd op zoek naar spelers welke onze 

kleuren waardig vertegenwoordigen en passen binnen onze clubcultuur.   
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  Sponsor brochure KWFC 
 

Een kwalitatief voetbalaanbod doen kost geld, veel geld. Gelukkig kan KWFC rekenen op 

haar leden, vrijwilligers, supporters, de gemeente en sponsors om opbrengsten te 

genereren.   

Sponsoring is veelal een vorm van Goodwill naar de vereniging toe, dat beseffen we goed. 

Dat mag ons niet weerhouden om te streven naar een waardig win-win partnership. Vandaar 

dat KWFC een vernieuwd aanbod aan haar sponsors doet. 

Wij willen inzetten op maximale visibiliteit en exposure van uw bedrijf en bieden een menu 

kaart van sponsormogelijkheden aan. Uit deze menu kaart hebben we een aantal 

interessante pakketten samengesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op uw maat te 

werken en luisteren we graag naar uw ideeën. 

Onze sponsors willen we mee betrekken 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 sponsors samen te brengen in een lokaal business 

netwerk – met blauw geel randje, waar voetbal nooit veraf is..   
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  Sponsor mogelijkheden 
ALLE OPGEGEVEN PRIJZEN EXCL. BTW 

Boarding – overeenkomst voor 3 seizoenen, excl. aanmaakkosten,                                                               

afhankelijk van de grootte (min. 1.22 x 2.44) en de plaats    €60 - €110/m² per seizoen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past hier 

uw logo? 

Wedstrijdblad  

Uitgedeeld aan de inkom bij 

thuiswedstrijden A-ploeg 

heren.  

- prijs afhankelijk van de 

grootte van uw advertentie -   

€150 - €500 per seizoen.  
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  Shirtsponsoring KWFC 
Shirtsponsoring (overeenkomst voor twee seizoenen): 

 A-ploeg heren  

o Voorzijde      €4.000 per seizoen 

o Achterzijde      €2.000 per seizoen 

o Broek       €1.000 per seizoen  

 A-ploeg dames         

o Voorzijde      €1.200 voor 2 seizoenen 

o Achterzijde      €800 voor 2 seizoenen 

o Broek       €500 voor seizoenen 

 Senioren dames 

o Voorzijde      €1.000 voor 2 seizoenen 

o Achterzijde      €700 voor 2 seizoenen 

o Broek       €250 voor 2 seizoenen 

 Jeugd  

o Voorzijde      €750 voor 2 seizoenen 

o Achterzijde      €500 voor 2 seizoenen 

o Broek       €250 voor 2 seizoenen 

 

 Sponsoring club trainingspak (afhankelijk grootte)  €600-€1.200 voor 2  

                                                                                                           seizoenen 
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  Sponsormogelijkheden 
 

Logo op lidkaarten en abonnementen (EXCLUSIEF voor één sponsor)  €750 

Matchbal (aftrap, melding op social media, website en stoepbord bij inkom) €100 

Website 

 Uw logo + link op de KWFC website (één seizoen)    €100 

  Uw logo op de startpagina van onze website (één seizoen)  €300 

 

Uw logo op onze KWFC TV scherm (één seizoen)      €250 

Clubblad (jaarlijkse uitgifte en verdeeld in Wuustwezel centrum) 

 1/8 pagina €50 

 1/4 pagina €100 

 1/2 pagina €150 

 1/1 pagina €250    
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  Pakket blauw  
Voor 3 seizoenen (periode 1 juli tot 30 juni) – steeds inclusief boarding  

  

KWFC combi abonnement (jeugd, dames en A-ploeg wedstrijden)   €100 

Uw logo + link op de KWFC website       €100  

Uw logo op onze KWFC TV schermen       €100 

1x dinner @ KWFC voor 4 personen       €160 

Deelname 1p. aan de jaarlijkse KWFC sponsor netwerk avond (+ hapje&tapje) €40 

1x per seizoen facebook, instagram post als KWFC sponsor   €100 

Clubblad (jaarlijkse uitgifte en verdeeld in Wuustwezel centrum) 1/4 pagina €100 

           €700 

        Prijs per seizoen: €400 

 

 

 

+ Boarding op A-veld (excl. aanmaakkosten)  

Afhankelijk van de grootte (min. 1.22 x 2.44) en de plaats   €60 - €110/m²     

Extra voordeel voor trouwe KWFC sponsors: 

KWFC sponsors tijdens het seizoen 2018-2019 welke hun boarding wensen te vernieuwen én 

kiezen voor één van onze 3 pakketten genieten een korting van 10% op de aanmaakkosten. 

+ GRATIS mogelijkheid tot plaatsen van uw event-flags op de middenstip (1 wedstrijd dames 

en 1 wedstrijd heren), prijzen tot aankoop van event flags op aanvraag.  

 

      



K. WUUSTWEZEL FC 
- Trots van de Noorderkempen - 

KBVB Stamnummer 358 
Afdeling jeugd - heren 

                                        

  Pakket Geel 
Voor 3 seizoenen (periode 1 juli tot 30 juni) – steeds inclusief boarding  

 

KWFC combi abonnement (jeugd, dames en A-ploeg wedstrijden)   €100 

Uw logo + link op de KWFC website       €100  

Uw logo op onze KWFC TV schermen      €100 

1x dinner @ KWFC voor 4 personen       €160 

Deelname 1p. aan de jaarlijkse KWFC sponsor netwerkavond (+ hapje&tapje) €40 

1x per seizoen facebook, instagram post als KWFC sponsor   €100 

Clubblad (jaarlijkse uitgifte en verdeeld in Wuustwezel centrum) 1/2 pagina €150 

Vermelding op het wedstrijdblad       €150  

1x matchbal (aftrap, melding op social media, website en stoepbord bij inkom) €100 

           €1000 

        Prijs per seizoen: €600 

 

+ Boarding op A-veld (excl. aanmaakkosten)  

Afhankelijk van de grootte (min. 1.22 x 2.44) en de plaats   €60 - €110/m²     

Extra voordeel voor trouwe KWFC sponsors: 

KWFC sponsors tijdens het seizoen 2018-2019 welke hun boarding wensen te vernieuwen én 

kiezen voor één van onze 3 pakketten genieten een korting van 10% op de aanmaakkosten 

+ GRATIS mogelijkheid tot plaatsen van uw event-flags op de middenstip (1 wedstrijd dames 

en 1 wedstrijd heren), prijzen tot aankoop van event flags op aanvraag.   
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  Pakket Blauw-Geel 
Voor 3 seizoenen (periode 1 juli tot 30 juni) – steeds inclusief boarding   

 

1 KWFC combi abonnement (jeugd, dames en A-ploeg wedstrijden)  €100 

Uw logo op de startpagina + link op de KWFC website    €300  

Uw logo op onze KWFC TV schermen      €100 

1x dinner @ KWFC voor 4 personen       €160 

Deelname 2p. aan de jaarlijkse KWFC sponsor netwerkavond (+ hapje&tapje) €80 

1x per seizoen facebook, instagram post als KWFC sponsor   €100 

Clubblad (jaarlijkse uitgifte en verdeeld in Wuustwezel centrum) 1/1 pagina €250 

Vermelding op het wedstrijdblad       €150  

1x matchbal (aftrap, melding op social media, website en stoepbord bij inkom) €100 

1x lidmaatschap “Club 358”        €358 

           €1.698 

        Prijs per seizoen: €900 

 

+ Boarding op A-veld (excl. aanmaakkosten)  

Afhankelijk van de grootte (min. 1.22 x 2.44) en de plaats   €60 - €110/m²     

Extra voordeel voor trouwe KWFC sponsors: 

KWFC sponsors tijdens het seizoen 2018-2019 welke hun boarding wensen te vernieuwen én 

kiezen voor één van onze 3 pakketten genieten een korting van 10% op de aanmaakkosten. 

+ GRATIS mogelijkheid tot plaatsen van uw event-flags op de middenstip (1 wedstrijd dames 

en 1 wedstrijd heren), prijzen tot aankoop van event flags op aanvraag.                  

+ mogelijkheid tot 1x per seizoen gratis gebruik van CLUB K voor VIP ontvangst gasten (tot 

circa 30 personen) voor de wedstrijd, prijzen horeca en catering op aanvraag. 



K. WUUSTWEZEL FC 
- Trots van de Noorderkempen - 

KBVB Stamnummer 358 
Afdeling jeugd - heren 

                                        

  “Club 358” 
 

Onze Club 358 wil een netwerk zijn van ondernemers en mensen die KWFC een warm hart 

toe dagen. Mensen die samen een netwerk vormen om KWFC vooruit te helpen. 

U wordt lid voor een bedrag van €358 en krijgt hiervoor: 

 Vermelding als erkend lid op de “Club 358 wall” in de kantine  

 Uitnodiging op de ploegvoorstelling van KWFC 

 Deelname aan de jaarlijkse KWFC sponsor netwerk avond (incl. hapje&tapje) 

 1 KWFC combi abonnement (jeugd, dames en A-ploeg wedstrijden) 

 60 drankjetons bruikbaar in de KWFC kantine 

Lidmaatschap is steeds voor één seizoen en beperkt voor maximum 100 leden. 
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  Contact 
 

Vragen of interesse? 

Wij maken graag tijd voor. 

e-mail: sponsoring@kwuustwezelfc.be 

Of contacteer één van volgende bestuursleden: 

Frans Aertsen: 0495 56 45 36 

Luc Van Hoydonck: 0475 49 36 88 

Jan Cools: 0478 37 03 88 
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