
 



  

Welkom 
Beste Sponsors, 

KFC Ham United bestaat meer dan 10 jaar, 10 jaar van vallen en opstaan, 10 jaar van sportieve 

successen, van zowel jeugd als seniors. 

Gedurende de afgelopen jaren hebben we zeker niet stilgezeten en hebben we getracht KFC Ham 

United een positief image mee te geven, door middel van verschillende inititiatieven. 

KFC Ham United wordt geleid door een enthousiast bestuur, met een groot hart voor de club, voor 

zowel de jeugd als de seniors. 

Zo willen we trachten het voetbal in Ham verdere positieve impulsen te geven er ervoor te zorgen dat 

de Hammenaren zich met plezier te associëren met Ham United, en de wedstrijden een feestelijke 

gebeurtenis worden voor elke inwoner. 

Dit trachten we te bekomen door zoveel mogelijk spelers van Ham te laten aantreden in al onze 

ploegen en onze jeugdspelers te laten doorstromen naar de eerste ploeg.  

 

Het Bestuur 



 

  Waarom Sponsors nodig? 
Bij de praktische en financiële organisatie van onze club komt heel wat kijken:  

- de ploegen inschrijven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond 

- de spelers en leden verzekeren 

- de terreinen huren én onderhouden 

- het materiaal en de truitjes aankopen  

- de jeugdtrainers opleiden  

Voor een deel van het noodzakelijke budget zorgen we zelf via het lidgeld en door middel van 

verschillende jaarlijkse activiteiten, zoals de eetdagen, organisatie van ons tornooi, spaghetti verkoop 

enz… 

Voor het overige doen we een beroep op sponsors met een hart voor het voetbal en voor onze club. 

Kortom, wij hebben uw hulp nodig om onze spelers hun geliefkoosde hobby te kunnen laten 

beoefenen! 

Wij danken u alvast voor uw steun! 



 

  Wat kunnen wij U bieden 
 

• Reclame via boarding langs het A-terrein 

• Reclame via banners in de kantine 

• Reclame via onze sportuitrusting 

• Reclame via een link op onze website 

• Vermelding op advertentiescherm in de kantine 

• Toegangskaarten voor onze eerste ploeg 

• Uitnodiging sponsoreetdag 

• Fiscale aftrekbaarheid 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsormogelijkheden 

• Als club verkiezen wij overeenkomsten voor drie seizoenen (kledijsponsoring).  

Op die manier kunnen we samen met u aan de sportieve uitbouw en toekomst 

van onze club werken. Alternatieven zijn ook mogelijk. 

 

• Alle sponsorovereenkomsten worden individueel besproken en overlopen, zodat 

wij   u steeds een overeenkomst op maat kunnen aanbieden. 

 

• Alle prijzen zijn in € en excl. BTW. 

 

 

 

 



 

  
Steunkaart KFC Ham United: 6€ 

Combinatie kalender + 1 consumpties 

+ 1 tombola einde seizoen 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: - 

Wedstrijdbal: 100€ 

2 inkomkaarten + taart tijdens de rust 

+ vermelding advertentiescherm 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: 2 

 



 

  
Vermelding Website: 75€ 

Logo op de website van KFC Ham United 

Duur: één seizoen 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: - 

Vermelding nieuwsbrief Jeugd: 75€ 

Logo maandelijks nieuwsbrief Jeugd (oplage 250) 

Duur: één seizoen 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: - 

 



 

  
Enkel paneel A-terrein: 275€ / seizoen 

Logo op enkel paneel (2.16 m²) langs A-terrein 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 8 tickets 

Dubbel paneel A-terrein: 400€ / seizoen 

Logo op enkel paneel (4.32 m²) langs A-terrein 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 8 tickets 

 



 

  
Paneel in de kantine: 350€ / seizoen 

Logo op paneel (1 m²) in de kantine 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 8 tickets 

Spandoek in de kantine: 350€ / seizoen 

Logo op spandoek in kantine 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 8 tickets 

 



  

Advertentiescherm: 500€ 

Vermelding advertentiescherm  

alle thuiswedstrijden eerste ploeg 

Duur: 1 seizoen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 8 tickets 

Hesjes: 250€ 

20 hesjes +  logo 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: - 

 



  

Ballenzak onderbouw (tem U09): 400€ 

Ballenzak met logo + 8 ballen N° 3 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

Ballenzak middenbouw (tem U13): 500€ 

Ballenzak met logo + 12 ballen N° 4 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

 



  

Ballenzak bovenbouw (vanaf U15): 650€ 

Ballenzak met logo + 16 ballen N° 5 

Duur: éénmalig 

Sponsorfeest: - 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

 

Ballenzak onderbouw (tem U09) + scherm: 650€ 

Ballenzak met logo + 8 ballen N° 3 + Vermelding 

advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: één seizoen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

 



 

Ballenzak middenbouw (tem U13) + scherm: 750€ 

Ballenzak met logo + 12 ballen N° 4 + Vermelding 

advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: één seizoen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

Ballenzak bovenbouw (vanaf U15) + scherm: 850€ 

Ballenzak met logo + 16 ballen N° 5 + Vermelding 

advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: één seizoen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 



  

Wedstrijdkledij onderbouw + scherm: 1000€ 

Logo op wedstrijdkledij (8) onderbouw (U06-U09) 

+ Vermelding advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: 2 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

Wedstrijdkledij middenbouw + scherm: 1500€ 

Logo op wedstrijdkledij (12) middenbouw (U10-U13) 

+ Vermelding advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: 2 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 



  

Wedstrijdkledij bovenbouw + scherm: 2000€ 

Logo op wedstrijdkledij (16) bovenbouw (U15-U21) 

+ Vermelding advertentiescherm jeugdwedstrijden 

Duur: 2 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 jeugdabonnementen 

 

 Voorkant wedstrijdshirt + scherm: 3750€/seizoen 

Logo op voorkant wedstrijdshirt 1ste ploeg 

+ Vermelding advertentiescherm thuiswedstrijden 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 abonnementen 

 



 

Achterkant wedstrijdshirt + scherm: 1750€/seizoen 

Logo op achterkant (boven of onder) wedstrijdshirt 1ste ploeg 

+ Vermelding advertentiescherm thuiswedstrijden 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 abonnementen 

 

Wedstrijdbroek + scherm: 1250€/seizoen 

Logo op voor- of achterkant wedstrijdbroek 1ste ploeg 

+ Vermelding advertentiescherm thuiswedstrijden 

Duur: 3 seizoenen 

Sponsorfeest: 2 personen 

Inkomkaarten: 2 abonnementen 

 


