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Beste lezer 

Graag willen wij met deze bundel u laten kennismaken met onze club. 

78 jaren geleden kreeg een handjevol vrienden te horen dat hun aansluiting bij de 

voetbalbond werd goedgekeurd. Wellicht hadden zij het toen niet voor mogelijk gehouden 

dat KFCV Alberta nog steeds een pilaar binnen de lokale gemeenschap is. Via de taal van 

voetbal brengen wij mensen samen, steunend op vriendschap, bedrevenheid en kwaliteit.. 

net als onze ‘founding fathers’ het voorzagen.  

Wij willen graag met u onze ervaring delen, opdat u ons concept ideaal kan ondersteunen. 

Dan rest ons u nog veel leesplezier te wensen. 

 

Hoogachtend, 

Bestuur KFCV Alberta 

  

HALLO! 



 

 

KFCV Alberta is een warme traditieclub uit Winkelomheide - Geel waar vriendschap, 

collegialiteit en samenzijn als hoogste waarden gelden. 

Deze waarden zijn reeds terug te voeren op het prille ontstaan van de club. Toen de officiële 

competitie door de tweede wereldoorlog werd stilgelegd, beslisten een handjevol vrienden 

om samen gebruik te maken van het speelpleintje in de buurt. Na een tijdje besloten zij zich in 

te schrijven als club aan de Belgische voetbalbond, onder de naam Alberta die verwijst naar 

het nabij gelegen Albertkanaal. We kregen het stamnummer 3926 en werden zo de oudste 

nog bestaande provinciale voetbalclub uit Geel.  

Een vijftal jaren geleden nam opnieuw een groep vrienden het heft in handen met als doel 

opnieuw die mooie traditieclub te laten floreren. Ze kregen een schat aan verhalen en 

ervaringen, maar ook een bouwvallige kantine en een gering ledenaantal mee. Het was de 

ideale moment om opnieuw te herbronnen, waardoor we nog sterker staan naar de toekomst 

toe. 

Onze formule bleek een waar succes. In eerste instantie vonden veel spelers die opnieuw 

plezier wilden beleven in het spel de weg naar ons. Later sloeg de vonk ook over bij jonge 

gezinnen, die hun kinderen inschreven bij onze familieclub. Momenteel brengen wij bijna 

tweehonderd voetballers, groot en klein, samen onder onze rood-witte clubkleuren. Een 

groei in ledenaantal die zich ook de volgende jaren zal doortrekken. 

Om die groei blijvend te ondersteunen zijn letterlijk de grove werken ingezet. Op onze 

kantine kwam een nieuw dak, we plaatsten nieuwe gevels en daken op de kleedkamers, we 

renoveerden de keuken,…. We hebben samen met onze vrijwilligers en spelers alles zelf in 

handen genomen, van de eerste tot de laatste steen. Wat ooit een gebouw in verval leek, 

begint stillaan meer en meer op een volwaardige voetbalclub te lijken. 

Wij verwelkomen u graag in onze club. Samen zetten wij onze schouders onder de groei van 

deze unieke club, met unieke pijlers, een unieke groei en op een unieke plaats tussen het 

groen. Door onze gevarieerde formules startende vanaf €50, bieden wij aan elke 

onderneming een kans om de schouders onder ons project te zetten. 

Wij informeren U graag via deze brochure. Want samen bouwen wij aan de toekomst. 

 

 

 

   WIE ZIJN WE? 



 

 

JEUGD EN DAMES | Naast het herenvoetbal beschikken wij ook over een jeugdacademie en 

een damesvoetbalploeg.  

Ook dit jaar groeien deze opnieuw fors in ledenaantal. 

Vrijwillige trainers geven elke week het beste van zichzelf 

om onze jeugd te helpen ontplooien. En dit werpt haar 

vruchten af: wij verwelkomen een nieuwe U11 ploeg. 

Hierdoor komt onze teller op 75 jeugdspelers die vanaf 

september fier onze clubkleuren verdedigen. 

Met het tweede seizoen in het vooruitzicht maken onze dames zich op voor een spannend jaar. 

Een seizoen in kruisversnelling onder de vleugels van een gediplomeerde coach. Ze hebben zich 

alvast uitgebreid: onze ‘Rougekes’ verwelkomen maar liefst 31 vriendinnen die de 

voetbalkriebels hebben gevonden.  

ACCOMMODATIE | KFCV Alberta is rood-wit, gelegen in het groen. 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 200 supporters verwelkomen. Door de grote concentratie van Kempense clubs spelen 
wij bovendien steeds tegen ploegen uit de nabije omgeving, wat qua zichtbaarheid en 
mediawaarde een sterke factor is voor uw bedrijf. 

Niet enkel onze ligging draagt bij aan onze uitstraling. Zo hebben ook onze gebouwen een ware 
make-over gekregen. In onze vorige sponsorbrochure stond nog geschreven dat wij van onze 
accommodatie een prioriteit wilden maken. In deze editie kunnen we reeds opsommen: een 
nieuw dak over het gehele gebouwencomplex, extra isolerende panelen die bijdragen aan de 
huidige moderne uitstraling, een zelf aangelegde 
sproei-installatie en sinds kort een volledig 
vernieuwde keuken en receptieruimte.  

Wat brengt de toekomst? Onze kleedkamers 
kunnen een grote opfrisbeurt gebruiken en ook 
veldverlichting zodat wij onze ploegen tijdens het 
weekend beter kunnen spreiden zijn wel paden 
die wij willen bewandelen.  

 

WAT DOEN WE? 



 

 

KLEDIJSPONSOR 

Kledijsponsoring is altijd in overleg, je kan op aanvraag een aparte brochure over de clubkledij 

verkrijgen. 

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 € 100,00 

Wedstrijdbal jeugdploeg € 50,00 

 

Wat mag u verwachten als wedstrijdbalsponsor? 

• Vermelding op kantine-TV wedstrijdbal sponsor en uw bedrijfslogo of naam 

DIVERSE 

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

je contactpersoon. 

  

   SPONSORFORMULES 



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 behoren 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 *LAATSTE STUKS € 200,00 € 550,00 

Dubbel bord naast veld *VOORLOPIG NIET BESCHIKBAAR € 350,00 € 950,00 

Bord naast veld achter doel € 250,00 € 700,00 

Dubbel bord naast veld achter doel € 425,00 € 1.200,00 

Bord achter doel *LAATSTE STUKS € 300,00 € 825,00 

Dubbel bord achter doel*VOORLOPIG NIET BESCHIKBAAR € 525,00 € 1.440,00 

 

Wat mag u verwachten als reclamebordsponsor? 

• Bord(en) naast het veld (+ naast het veld achter doel) 

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 kantine-TV 

  



 

 

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 

• Cis Janssens, secretaris 

• Toon Bens, penningmeester 

• Daan Bens, bestuurder 
 
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 
 

  

AANMELDEN EN CONTACT 

http://www.kfcvalberta.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW 

 

Copyright © 2019 KFCV Alberta VZW, Alle rechten voorbehouden. 

Ons adres: 

KFCV Alberta VZW 

Hollandsebaan 26b 

Geel 2440  

Belgium 

 


