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WIE ZIJN WE?
KFCV Alberta is een warme traditieclub uit Winkelomheide-Geel waar vriendschap,
collegialiteit en samenzijn als hoogste waarden gelden.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de officiële competitie stil gelegd. Een handjevol beste
vrienden kwamen samen op het pleintje uit de buurt om te voetballen. Dit werd zo'n succes dat
ze besloten zich in 1943 in te schrijven als voetbalclub. We kregen de stamnummer 3926 en
werden zo de oudste, nog bestaande voetbalclub uit het Geelse provinciale voetbal.
Doorheen de jaren hebben we grootse successen gekend wat zich toonde in meerdere
kampioenstitels en een grote groep aan hoger doorgegroeide spelers. Ook in het
vrouwenvoetbal werden we een gevestigde waarde: op een gegeven moment werd onze kleine
club hofleverancier voor het nationale vrouwenvoetbalteam. Ook hebben we de keerzijde van
de medaille gekend: tegenslagen zorgden ervoor dat we de club haast helemaal opnieuw
moesten opbouwen.
Dit was de aanleiding voor een jong en
dynamisch bestuur dat zich een vijftal
jaren geleden resoluut achter de club zette.
We zagen de reeks tegenslagen als een
kans om opnieuw onze kernwaarden van
onder het stof te halen. Zo schreven we
nieuwe richtlijnen die terug gaan op de
tijd dat de club 76 jaren geleden werd
opgericht: vriendschap, collegialiteit en
samenzijn. De laatste jaren werden we
gekroond tot de sterkst groeiende club
uit de omgeving en om deze groei te
ondersteunen werd er een adviserend team opgesteld met experten die het jonge bestuur
helpen.
Wij zijn op zoek naar U. Wij verwelkomen graag bedrijven die zich mee achter het volle
project scharen en de nodige middelen voorzien om van onze geliefde club een nog groter
succesverhaal te maken. Samen schrijven wij aan dit nieuwe hoofdstuk in de oudste club uit
het Geelse provinciale voetbal. Omdat wij van mening zijn dat elk bedrijf de mogelijkheid moet
hebben om te helpen, variëren de formules van €50 tot €1.500.
Daarom informeren wij U graag via deze brochure.
Want samen bouwen wij aan de toekomst.
Bestuur KFCV Alberta

WAT DOEN WE?
JEUGD | Bouwen is het sleutelwoord. We hebben de kans gekregen om onze jeugdopleiding
opnieuw op te bouwen en zo te schapen naar onze vernieuwde
normen en waarden. Onze jeugdcoördinator Pomelien Veraghtert
heeft een hecht team opgebouwd van gemotiveerde jeugdtrainers die
zich op vrijwillige basis inzetten. Zij worden door de club bijgestaan
op voetbal-technisch, pedagogisch en communicatief niveau. Een
voorbeeld hiervan is de financiële steun in het behalen van een
officieel trainersdiploma en de in-house opleidingen die wij voorzien
om het pedagogisch project van de club uit te dragen.
Om dit project blijvend te ondersteunen zoeken wij bedrijven die ons
de mogelijkheid geeft om nieuwe paden te bewandelen. De voorbije
jaren zagen we ons spelersbestand zeer sterk groeien. Wij financierden reeds het basis
trainingsmateriaal en zouden in de toekomst daar nieuwe innovaties aan toe voegen die onze
trainers in staat stellen om de ontwikkeling van hun spelers optimaal te ondersteunen.
Wil U uw bedrijf verbinden met sterke waarden, geuit in jeugdige en vrolijke gezichten? Dan is
jeugdsponsor van KFCV Alberta de ideale oplossing.
ACCOMMODATIE | Wij zijn geprezen met een ideale ligging van onze terreinen. We
voetballen meerdere dagen per week in een groene omgeving in een bosrijk gebied. Deze
natuurlijke schoonheid zullen wij ten alle tijden behouden, want ze maakt onze ligging uniek.
We beschikken momenteel over 4 pleinen en in de toekomst zal dit uitgebreid worden om ons
groeiende spelersbestand een plaats te geven. Op zondag, onze hoogdag, mogen wij steevast
meer dan 150 supporters verwelkomen. Door de grote concentratie van Kempense clubs
spelen wij steeds tegen ploegen uit de nabije omgeving, wat qua zichtbaarheid en mediawaarde
een sterke factor is voor uw bedrijf.
Waar bomen jaarringen krijgen en het gras steeds zal groeien, slijten onze kantine en
kleedkamers. Onze accommodatie heeft vele stormen doorstaan, maar de tand des tijds is
zichtbaar geworden. Daarom is het voor ons een prioriteit om deze te vernieuwen. Elke speler
en supporter hebben recht om zich wekelijks te begeven in een goed voorziene accommodatie
die de vreugde op en naast het veld versterkt.
DOELSTELLINGEN | Onze doelstelling is een nieuwe, frisse wind te doen waaien in het
provinciaalse voetbal. Wij gaan terug naar de wortels, naar wat voetbal hoort te zijn:
vriendschap, collegialiteit en samenzijn. Wij streven ernaar deze waarden uit te dragen in al
onze gelederen: van de jongste jeugdspeler tot de grootouder met kopje koffie in de
kantine. Aangezien dit project de mensen sterk aanspreekt, zullen we hierin ook blijven
groeien en zo andere clubs dwingen zich mee te scharen achter deze waarden. Wij zullen
katalysator zijn voor een vernieuwd voetbalspel. Onze doelstelling is dan ook dit te blijven
bekrachtigen, waarin U ons steun kan bieden.

SPONSORFORMULES

KLEDIJSPONSOR
Het bedrag van de kledingsponsoring is altijd in overleg.
Tegenprestatie van de sportclub
Matchtruitjes per ploeg
Driejaarlijkse overeenkomst
Sporttassen 1e ploeg en reserveploegen
Tweejaarlijkse overeenkomst
Trainingspakken per ploeg
Jaarovereenkomst
Opwarmt-shirts per ploeg
Jaarovereenkomst
Jeugdsponsor: matchtruitjes per ploeg
Driejaarlijkse overeenkomst
Jeugdsponsor: trainingspakken per ploeg
Driejaarlijkse overeenkomst
Jeugdsponsor: sporttassen per ploeg
Tweejaarlijkse overeenkomst

Wat mag u verwachten als kledijsponsor?





Standaard pakket
o Logo vermelding sponsorpagina op website
o Uitnodiging sponsorevents
o Gratis maaltijd voor 2 tijdens jaarlijks mosselfestijn
o Abonnement voor alle thuiswedstrijden
Logovermelding onder hoofdsponsor op homepage website
Logo vermelding kantine-TV

Kostprijs

RECLAMEBORDEN
Voor reclamebordsponsoring bieden we 2 soort overeenkomsten, een jaarovereenkomst en een
driejaarlijks overeenkomst. Indien je kiest voor een driejaarlijkse overeenkomst is er een
verrekende korting toegepast omdat onze club je wil bedanken voor het vertrouwen. Daarnaast
zijn er verschillende mogelijkheden voor reclamebordsponsoring zoals een enkel bord naar het
hoofdveld, een dubbel bord, maar ook reclameborden achter het doel behoort tot de
mogelijkheden.
De afmetingen van onze borden naast het veld zijn 250cm x 90cm, de borden achter doel meten
250cm x 120cm beide borden zijn vervaardigd uit Dibon 3mm. Bij de aanmaak van het bord
worden de kosten voor de aanmaak € 145,00 in rekening gebracht.
Tegenprestatie van de sportclub

Jaarovereenkomst

Driejaarlijks

Bord naast veld

€ 200,00

€ 550,00

Dubbel bord naast veld

€ 350,00

€ 950,00

Bord achter doel

€ 300,00

€ 825,00

Dubbel bord achter doel

€ 525,00

€ 1.440,00

Wat mag u verwachten als reclamebordsponsor?




Bord(en) naast het veld
o Logo vermelding sponsorpagina op website
o Uitnodiging sponsorevents
o Gratis maaltijd voor 2 tijdens jaarlijks mosselfestijn
o Abonnement voor alle thuiswedstrijden
Bord(en) achter doel
o Logo vermelding sponsorpagina op website
o Uitnodiging sponsorevents
o Gratis maaltijd voor 2 tijdens jaarlijks mosselfestijn
o Abonnement voor alle thuiswedstrijden
o Logovermelding onder hoofdsponsor op homepage website
o Logo vermelding TV-reclame

WEDSTRIJDBALLEN
Onze jongens en meisjes in het rood-wit spelen elke thuiswedstrijd met een wedstrijdbal die u
kan sponsoren.

Tegenprestatie van de sportclub

Kostprijs

Wedstrijdbal 1ste elftal

€ 80,00

Wedstrijdbal jeugdploeg

€ 50,00

Wat mag u verwachten als wedstrijdbalsponsor?



Vermelding op kantine-TV wedstrijdbal sponsor en uw bedrijfslogo of naam
Vermelding in het wedstrijdverslag dat te lezen is op de website

DIVERSE
Uiteraard staat onze club ook open voor andere voorstellen. Vraag gerust meer informatie bij je
contactpersoon.

Tegenprestatie van de sportclub
Plaatsing vlaggen
Plaatsing banner

Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW

Kostprijs

AANMELDEN EN CONTACT
Onderaan vindt u de contactgegevens voor al uw vragen en/of wensen met betrekking tot de
sponsormogelijkheden. Wij zijn blij met alle sponsors, ongeacht de omvang van uw bijdrage.

ADRES
KFCV Alberta VZW
Hollandsebaan 26b
2440 Geel

BESTUUR







Kevin Kerckhofs, voorzitter
Pieter Puts, ondervoorzitter
Cis Janssens, secretatis
Toon Bens, penningmeester
Pomelien Veraghtert, jeugdafgevaardige
Daan Bens, dagelijks bestuur

Email: bestuur@kfcvalberta.be

NIEUWE MEDIA
In de digitale wereld zijn we zeer sterk aanwezig. We hebben de meest actieve en drukst
bezochte facebookpagina van het Kempense provinciale voetbal wat voor veel
zichtbaarheid zorgt voor zowel onze club als
uw bedrijf. Zo bereiken we elke week meer
dan duizend unieke bezoekers. Ook met
onze nieuwe webpagina bereiken we een
groot deel van de inwoners uit Geel en
omstreken.
Dit wordt ook opgevangen door de kranten,
die regelmatig op de hoogte worden
gehouden van onze werking en hierover ook
pennen.
Website: kfcvalberta.be
Facebook: facebook.com/kfcvalbertageel
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