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Sporting Eizeringen ?

Sporting Eizeringen is een voetbalvereniging opgericht in 1970, met meer dan 100 
aangesloten leden die zich inzetten om onze sportieve en sociale ambities na te streven!

Sportief willen wij een vooraanstaande rol spelen in de provinciale reeksen en onze 
jeugdspelers lokaal rekruteren en hen een kwalitatieve opleiding aanbieden zodat 
zij op termijn kunnen doorstromen naar het eerste elftal.
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Het sociale aspect minstens even belangrijk als het sportieve, we staan bekend als
een club met een familiale sfeer en een sterke lokale verankering.

Wij schenken dan ook extra aandacht aan al diegenen die zich inzetten voor de
ontwikkeling van onze club: onze talrijke, loyale vrijwilligers, trouwe supporters en
u, de sponsor!



Sponsoring?
Om een voetbalvereniging te beheren zijn natuurlijk middelen nodig. We streven naar een gezond, transparant en 
duurzaam financieel beleid . 

Zelf zorgen we voor input via onze jaarlijkse events (barbecue, mosselfestijn, spaghettifestijn, Paastornooi, Dodentocht …), 
de inkom bij wedstrijden van de eerste ploeg en de verkoop in de kantine. 

Om onze sportieve en sociale ambities zo goed mogelijk na te streven zijn er ook externe financiële middelen nodig!

Wij bieden u een brede waaier aan sponsormogelijkheden aan, gaande van het schenken van een wedstrijdbal tot het 
plaatsen van een reclamepaneel of een pakket op maat! 
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Daarom heeft Sporting Eizeringen uw steun nodig!

Samen met het vernieuwde bestuur kunt u als kleine en grote sponsor 
mee bouwen aan de ontwikkeling van Sporting Eizeringen!



Mogelijkheden

1. Wedstrijdbal

2. Reclamepaneel

3. Eetfestijnen

4. Paastornooi

5. Kalenders

Alle prijzen vermeld in dit dossier zijn exclusief btw!
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1. Wedstrijdbal
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Seniors: €75
 Aftrap wedstrijd geven + 2 toegangstickets
Visibiliteit:
 Naamvermelding, logo A3-formaat kantine
 Naamvermelding, logo op site
 Naamvermelding, logo Facebook pagina 

Jeugd: €40

 Naamsvermelding, logo A3-formaat kantine
 Naamsvermelding, logo op site
 Naamsvermelding, logo Facebook pagina 



2. Reclamepaneel
U heeft de mogelijkheid om een reclamepaneel te laten plaatsen rondom het 
eerste veld. Door een paneel te plaatsen maakt u wekelijks bij elke 
thuiswedstrijd reclame!    
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Reclamepaneel: €350 per jaar
 Verbintenis van minstens 3 jaar

Vermelding en logo op website
 Home en sponsorpagina



3. EventsElk jaar organiseren wij 3 grote events: bbq, mosselkermis en 
spaghettifestijn. Samen goed voor meer dan 1000 bezoekers. 
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Plaats op onderleggers 3 eetfestijnen: €125

Drukwerken 3 eetfestijnen:
Waardekaarten € 150 + drukkosten
Flyers € 125 + drukkosten



Wedstrijdbal Paastornooi: €40

Polsbandjes inkom met logo: €100 + drukkosten

Tombolaprijzen zijn ook steeds welkom

4. Paastornooi
Het jaarlijkse paastornooi lokt gedurende het paasweekend telkens +50 
jeugdploegen naar onze terreinen. 

Uw logo hier



5. Kalenders
Elk jaar worden er kalenders gemaakt en verspreid op A2-formaat. Deze worden op 
publieke plaatsen opgehangen zoals cafés, sporthallen, handelszaken …
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Wedstrijdkalender seniors (A2-formaat):
 Uw logo, reclame
 Ploegfoto
 Publieke plaatsen ( Cafés, handelszaken, …)

Groot vak: 90€
Gewoon vak: 50 €



6. Samenvatting
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Wedstrijdbal:
A-ploeg: €75
Jeugd: €40
Paastornooi €40

Reclamepaneel: €350 per jaar

Eetfestijnen:
Plaats op onderleggers 3 eetfestijnen: €125
Drukwerken 3 eetfestijnen:

Waardekaarten € 150 + drukkosten
Flyers € 125 + drukkosten

Wedstrijdkalender A2-formaat: €50 normaal vak of €90 groot vak

Combipakket: €600 
 Bij dit pakket zal het logo/naam van uw organisatie/bedrijf op al onze sponsormogelijkheden komen.



Voordelen
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Sponsorvoordelen

 Uw sponsorgeld is volledig fiscaal aftrekbaar
 U verhoogt de bekendheid en de zichtbaarheid van uw bedrijf en haar producten
 Een actieve samenwerking, waarbij uw organisatie en Sporting Eizeringen beroep op elkaar 

doen.
 Als sponsor wordt u actief betrokken bij Sporting Eizeringen

 Vrijkaarten voor de thuiswedstrijden
 Uitnodigingen voor alle festiviteiten
 … Abonnement



Contact

• E-mail: sport.in.eizeringen@gmail.com

• Website: www.sporting-eizeringen.be

• Adres: Eizeringenstraat 57, 1750 Lennik

Telefoonnummer en naam van uw contactpersoon: 

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
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Aarzel niet om ons te contacteren, indien u ons wil sponsoren of indien 
u nog verdere vragen zou hebben!

mailto:sport.in.eizeringen@gmail.com
http://www.sporting-eizeringen.be/


Het team van Sporting Eizeringen dankt u alvast voor uw tijd!


