Sponsormap

Beste sportliefhebber

We hoeven u waarschijnlijk de volleybalsport niet meer voor te stellen, maar heeft u al kennis
gemaakt met volleybalclub SMASH LIER?

Ongeveer 40 jaar geleden werden er twee volleybalclubs opgericht in Lier. Wat kleinschalig begint
met volleybalplezier onder vrienden en familie groeit langzaam uit tot twee gekende en
gerespecteerde clubs. VC Lier beschikt over een uitgebreid aantal seniorenploegen terwijl Daewoo
Lier geniet van een degelijke jeugdwerking. De combinatie van deze twee factoren zou beide clubs
ontegensprekelijk enkel voordelen opleveren, niet alleen sportief, maar ook financieel en sociaal. In
2005 besluiten de twee volleybalclubs dan ook de handen in elkaar te slaan.

Smash Lier is ondertussen uitgegroeid tot een club met ongeveer 200 actieve leden en 13
competitieploegen. Een verscheidenheid aan seniorenploegen geeft jeugdspelers doorgroei
mogelijkheden. Voor de allerkleinsten is er ook onze bewegingsschool en voor diegene die
tussendoor graag een balletje slaan is er onze recreatieploeg. De voorbije jaren hebben we reeds
zeven kampioensploegen, 6 promoties en drie bekerwinnaars mogen vieren.
We hebben sinds vorig jaar ook 2 ploegen die spelen op nationaal niveau.
Samen met onze leden en vrijwilligers bouwen we aan een toekomst voor onze club.

U ziet beste sportliefhebber, er leeft wat binnen het volleybal, en zeker binnen SMASH Lier!

2

Voorzitter
Gert Vandenberghe
0496/54.36.26
Ondervoorzitter
Senta Kiebooms
0475/96.05.86

Secretaris + PR-verantwoordelijke
Patrick Van Dyck
0479/37.02.11
Penningmeester
Inge Naveau

Bestuurslid
Robbe Van Beeck
3

4

5

WAAROM HEEFT EEN SPORTCLUB SPONSORS NODIG?

VC Smash Lier gaat steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Dit is noodzakelijk om de dagelijkse
activiteiten te kunnen laten doorgaan. Er komt immers veel bij kijken om onze 200 leden hun hobby
te kunnen laten beoefenen…
•

Alle ploegen moeten ingeschreven worden bij Volley Vlaanderen

•

Elke speler moet verzekerd zijn

•

Elke wedstrijd moet geleid worden door een erkend scheidsrechter

•

Kosten voor het huren van de zaal, de aankoop en het onderhoud van het materiaal en de
truitjes

•

Alle ploegen worden getraind door gediplomeerde trainers

•

Er worden elk jaar initiatieven georganiseerd om nieuwe jeugdleden aan te trekken

•

We organiseren elk jaar een jeugdweekend voor al onze jeugdspelertjes

Een deel van dit geld kunnen we als club verzamelen via lidgelden en dankzij de verschillende
activiteiten die door onze ploegen zelf georganiseerd worden zoals een mosselsouper, een barbecue,
een spaghetti dag, wafelverkoop, …
Voor het andere deel moeten we beroep doen op sponsoring.
Met andere woorden, u kan er voor zorgen dat al onze volleyballers hun geliefkoosde sport kunnen
blijven beoefenen!
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WAT KAN SMASH LIER U ALS SPONSOR BIEDEN?

Enthousiaste en succesvolle ploegen die spelen, met uw logo op hun kledij, in heel de provincie
Antwerpen (of zelfs in heel België)
Reclameborden bij elke thuiswedstrijd
Een link op de website van VC Smash Lier
Vermelding op de briefwisseling van de club
Vermelding op de tv schermen bij thuiswedstrijden
Gratis deelname aan activiteiten die door de club georganiseerd worden (mosselsouper, BBQ, ...)
Fiscale aftrekbaarheid
…
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VC Smash Lier biedt een nieuwe sponsor verschillende sponsormogelijkheden aan. Pakketten 1 tem 5 worden
voor minstens 3 jaar afgesloten. Dit vanwege reclamewerk dat op shirts of borden blijft staan. De opgegeven
prijzen zijn berekend op jaarbasis.

Pakket 1: Saffieren Schapenkop
Hier wordt alles in onderling overleg afgesproken.
Aangezien het hier over een groot bedrag gaat moet dit individueel gebeuren.

Wat er zeker in het pakket komt, los van andere afspraken:
•

Naam, logo van de firma op alle truitjes van de club

•

Naam, logo van de firma op de website

•

3-tal borden van 1,20m op 0,60m in de zaal tijdens thuiswedstrijden

•

Spandoeken

•

Logo en firmanaam op alle communicatie naar de leden en buitenwereld (clubactiviteiten, …)

•

Naam, logo van de firma op de televisieschermen in de hal + cafetaria bij elke thuiswedstrijd

•

Gratis deelname aan activiteiten die door de club georganiseerd worden (mosselsouper,
BBQ,….)
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Pakket 2: Platina Pallieter
•

Naam, logo van de firma op de borst van de truitjes van 1 ploeg

•

Naam, logo van de firma en link op de website

•

Naam, logo van de firma op al de briefwisseling van de club

•

Naam, logo van de firma op de televisieschermen in de hal + cafetaria bij elke thuiswedstrijd

•

1 reclamebord van 1,20m op 0,60m in de zaal bij alle thuiswedstrijden

•

Met 2 personen gratis komen eten op de mosselsouper

500 euro
(per ploeg extra komt er 250 euro bij)

Pakket 3: Gouden Gummarus
•

Naam, logo van de firma op één van de broekspijpen van 1 ploeg

•

Naam, logo van de firma en link op de website

•

Naam, logo van de firma op de televisieschermen in de hal + cafetaria bij elke thuiswedstrijd

250 euro
(per ploeg extra komt er 150 euro bij)
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Pakket 4: Zilveren Zimmer
•

Bord van 1,20m op 0,60m in de zaal bij alle thuiswedstrijden

•

Naam, logo van de firma en link op de website

•

Naam, logo van de firma op de televisieschermen in de hal + cafetaria bij elke thuiswedstrijd

150 euro

Pakket 5: Bronzen Belfort
•

Naam, logo van de firma op de televisieschermen in de hal + cafetaria bij elke thuiswedstrijd

70 euro

Pakket 6:
Combinatie van pakketten, of deels in natura.
Alles kan overeengekomen worden, wij staan open voor alle ideeën en initiatieven.
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Wij hopen om als club samen met u aan een unieke sportieve toekomst te werken!!!

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten

Gert Vandenberghe,
Voorzitter

Patrick Van Dyck,
PR-Verantwoordelijke

Volleybalclub VC Smash Lier
vcsmashlier@skynet.be
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