
Sponsormogelijkheden  jeugdwerking Torhout 1992 KM 

   

vzw JEUGD TORHOUT 1992 KM 
SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

WEDSTRIJDSPONSOR – Prijs overeen te komen 
Een wedstrijdsponsor ziet gedurende een periode van 3 jaar de naam van zijn of haar firma verschijnen 
op de wedstrijdshirts of -broek van onze jeugdploegen. Meerdere sponsors per uitrusting zijn mogelijk. 

Daarnaast verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 

CLUBSPONSOR - Prijs overeen te komen 
Een clubsponsor ziet gedurende een periode van 1 jaar de naam van zijn of haar firma verschijnen op de 
uitgangsshirts of opwarmingsshirts of trainingspakken of sporttassen van onze jeugdploegen. Daarnaast 

verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 

BUSSPONSOR - €800 / 3 jaar                                                      
De verplaatsingen van onze nationale jeugd gebeuren hoofdzakelijk via een eigen bus. 

Als bus sponsor kan u gedurende periodes van minimaal 3 jaar uw bedrijfsgegevens op de bus laten 
plaatsen. Daarnaast verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 
Naast het jaarlijks sponsorbedrag wordt een éénmalige kost aangerekend afhankelijk van de grootte 

voor het maken van de sticker voor op de bus. 

WEBSITESPONSOR - €165 / jaar 
Als websitesponsor kan u gedurende minimum een periode van 1 jaar uw bedrijfsgegevens laten 
verschijnen op onze website. Onze website heeft gemiddeld een kleine 1000 bezoekers per dag. 

WEDSTRIJDBAL - €50 of 3 voor €120 
Schenk uw favoriete team(s) een wedstrijdbal. 

U kunt deze bal voor de wedstrijd overhandigen en de foto wordt op de website geplaatst. 

KMT-JEUGD FULL OPTION SPONSORPAKKET - €500 / jaar 
Uw logo en bedrijfsgegevens worden op onze website geplaatst en getoond op het tv-scherm in café de 

Velodroom. 
U kunt 3 wedstrijdballen schenken aan jeugdploegen van uw keuze. Een foto hiervan wordt op onze 

website en facebookpagina geplaatst. 
U wordt uitgenodigd op ons eindeseizoens-VIP-event. 

AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 

Alle sponsors die 500 euro of meer sponsoren worden op TV geprojecteerd in jeugdlokaal 
de Velodroom. 

Indien interesse kunt u contact opnemen met onze commerciële cel: Cynthia 

Ramboer (0470 66 16 88) of Stephan Wenning (0472 56 37 99). 


