


Onze waarden



Kerncijfers

Spelers
196 jeugdspelers
80 seniorspelers

Ploegen
18 jeugdploegen
3 seniorploegen
1 damesploeg

Trainers
25 trainers



Visie op sponsoring
Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke positie.
Anderzijds zijn wij ook een bedrijf dat financieel werkbaar moet zijn. 

Onze club kan terugvallen op trouwe gemotiveerde vrijwilligers die zich 
dagdagelijks belangeloos inzetten en onze kosten binnen de perken houden. 
Daarenboven leveren onze lidgelden, de kantine, eetfestijnen en het 
jeugdtornooi een belangrijke financiële bijdrage. Toch blijft sponsoring 
noodzakelijk, als aanvulling op die inkomsten. Wij stellen onze sponsors dan ook 
graag een samenwerking voor op langere termijn.

Als sponsor investeert u in de toekomst van alle leden van de club.
U helpt ons om: 

• het kwaliteitsniveau voor alle leden te verbeteren
• onze idealen te realiseren: democratisch bedrag van het lidgeld,

uniforme voetbalkledij, voetbalmateriaal, gekwalificeerde trainers, ...
• de uitstraling van FC Poesele als stabiele voetbalclub te verzekeren 
• structurele verbeteringen door te voeren aan bvb. de accommodatie

of evenementen (die op hun beurt voor nieuwe inkomsten zorgen)

Iedereen die wil kan als sponsor zijn steentje bijdragen zoals reclameborden in 
de kantine en buiten, vermelding op website, kledijsponsoring of andere 
sponsoring in natura.

Als tegenprestatie garanderen wij onze sponsors een mooie visibiliteit, 
afgestemd op het gesponsorde bedrag. Grotere sponsors bieden we pakketten 
aan om maximale visibiliteit te geven aan verbeterde prijzen.

Heeft u zelf een voorstel? Wij luisteren graag naar uw suggesties.



Sponsormogelijkheden



Publiciteit Model Afmetingen Prijs

Kantine Publiciteit
(bord/scherm) 1m x 0,50m € 125 / jaar

Veldreclame A-terrein
(publiciteitsbord afsluiting)

onderaan 2m x 0,80m € 175 / jaar

bovenaan 2m x 1,00m € 200 / jaar
(min 2 borden)

De duurtijd is telkens min. 3 jaar (prijzen excl. BTW)
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Categorie U6-U7 U8-U9 U10-U13 U15-U17

formatie 2 vs 2 5 vs 5 8 vs 8 11 vs 11

aantal truitjes
• spelers
• keeper

8 x
nvt

7 x
1 x

11 x
1 x

15 x
1 x

Prijs 150 € / jaar 250 € / jaar

Elke week spelen onze jeugd- en seniorenploegen 
wedstrijden over gans Oost-Vlaanderen.

Dankzij de sponsors van wedstrijduitrusting kunnen
onze ploegen FC Poesele op een mooie manier 
vertegenwoordigen in een leuke uitrusting.

Vermelding sponsor op de borst.

Opties:

• keuze truitjes: korte of lange mouwen
• extra truitje: 20 euro (eenmalige kost)

W
edstrijduitrusting

De duurtijd is telkens min. 2 jaar en loopt van september
tot augustus (prijzen excl. BTW)



Categorie U6-U9 U10-U17

Prijs 150 € / jaar 250 € / jaar

Visibiliteit als team is vandaag de dag heel 
belangrijk. Daarom hechten we er bij FC Poesele 
ook enorm veel waarde aan dat alle spelers en 
trainers dit ook uitstralen. Niet alleen op training, 
maar ook na de wedstrijd, op verplaatsing bij 
andere ploegen of bij deelname aan tornooien.

Het trainingspakket wordt dan ook voorzien voor 
alle spelers binnen het team + 1 trainer.

Vermelding sponsor op de rug.

Om de spelers en trainer te voorzien van kledij bij 
zowel koude als warme temperaturen, maken we 
binnen het pakket het 2e jaar de switch naar 
zomerkledij.

• Jaar 1: winterkledij  (training: broek + vest)
• Jaar 2: zomerkledij  (t-shirt + korte broek)

De duurtijd is telkens min. 2 jaar en loopt van
september tot augustus (prijzen excl. BTW)
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Je schenkt de wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd 
van de eerste ploeg.

Jouw voordelen?

• 2 gratis toegangstickets voor de wedstrijd
• je geeft de aftrap van de wedstrijd
• FC Poesele maakt publiciteit voor jou:

 naamsvermelding door de omroeper
 vermelding in de kantine/tv scherm

• korte receptie tijdens de rust

Prijs: 75 € (excl. BTW) 

W
edstrijdbal



Een 
sponsorpakket 
op maat voor 

hoofdsponsors

persoonlijk
te bespreken

Goud

Sponsorpakketten

Zilver Brons
 Publiciteit kantine  Publiciteit kantine  Publiciteit kantine

 1 publiciteitsbord
A-terrein (onderaan)

 1 publiciteitsbord
A-terrein (bovenaan)

 1 publiciteitsbord
A-terrein (onderaan)

 wedstrijdbal  wedstrijdbal  wedstrijdbal

 wedstrijduitrusting
 trainingskledij

Jouw voordelen?

 wedstrijduitrusting
 trainingskledij

 Uitrusting (keuze)
1.  wedstrijduitrusting
2.  trainingskledij

Abonnement 
thuiswedstrijden 1e ploeg

Sponsorfootlunch (2p.)

Abonnement
thuiswedstrijden 1e ploeg

Sponsorfootlunch (2p.)

2 kaarten jaarlijkse BBQ

Abonnement
thuiswedstrijden  1e ploeg

Pakketprijs
€ 700 / jaar

Pakketprijs
€ 900 / jaar

Pakketprijs
€ 500 / jaar

Sponsorpakketten zijn mogelijk van U6 t.e.m. U17.
De duurtijd is telkens min. 2 jaar en loopt van september tot augustus (prijzen excl. BTW)

Platinum



Jouw naam verbinden aan ons jeugdtornooi 
of een ander specifiek evenement (vb 
jaarlijkse BBQ of Halloweentocht), dit kan!

Hebt u liever andere mogelijkheden van 
sponsoring?
Of wil u een voorstel doen van een andere 
bijdrage aan onze jeugdwerking?

Jouw voorstel is welkom!
Contacteer ons voor verdere informatie,
de modaliteiten en prijsoverleg.

Evenem
enten en sponsoring op m

aat



FC Poesele

Paepestraat 7
9850 Poesele (Deinze)
Tel 09 371 84 26

www.fcpoesele.be
 sponsoring@fcpoesele.be
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