FC SPARKA NIJLEN vzw
Herdersstraat 12 – 2560 Nijlen
Secretariaat en correspondentie : Van Loock Wim
Warme Handstraat 21 – 2280 Grobbendonk

Tel. : 0498/54.01.86
E-mail : fcsparka@hotmail.com – www.fcsparka.be

SPONSOROVEREENKOMST
Ondergetekende sluit hiermede een overeenkomst met FC Sparka Nijlen vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te
2560 NIJLEN, Herdersstraat 12, ter sponsoring van de activiteiten en/of dagelijkse werking van de voetbalvereniging.
SPONSORPAKKET A: SPONSORING KLEINVELDTORNOOI 2020
A.1. HOOFDSPONSOR (400,-€)
reclameborden, spandoeken of Herasdoek aan te leveren door sponsor met een max. van 8 stuks;
naam- en logovermelding op alle drukwerk aangaande het tornooi (flyers, affiches, evt. krantje);
mogelijkheid tot aanleveren van gadgets ter promotie van uw bedrijf;
vermelding van bedrijfsgegevens op website FC Sparka Nijlen vzw of facebookpagina met koppeling url;
…..
Voor deze sponsoring wordt een aangepaste sponsorovereenkomst opgesteld. Kandidaten sturen hun kandidatuur
binnen via mail naar Patrick Van Baelen op fcsparka@hotmail.com en dit VOOR 24 februari 2020.
A.2. NEVENSPONSOR:
A.2.1. sponsor drukwerk (100,-)
Opname met bedrijfslogo op affiches en flyers ter promotie van het kleinveldtornooi – Opmerking: indien
hoofdsponsor wordt gevonden (zie A.1.), met mogelijk exclusiviteit op affiche, wordt deze sponsoring omgezet
in de opname op volledig blad A5 in het programmaboekje + ophangen van max. 2 spandoeken tijdens het
evenement.
A.2.2. reclamebord of spandoek aan 50,-€/stuk (150,-€/4 stuks = 1 per veldje)
A.2.3..herasdoek aan 60,-€/stuk (180,-€/4 stuks = 1 per veldje)
A.2.4. reclame in programmaboekje van tornooi
- 60,-€ volledig blad A5
- 40,-€ half blad A5
- 30,-€ 1/4e blad A5
A.2..4. sponsoring in natura (vb; aanleveren materiaal of cateringproducten, naam verbinden aan uit te reiken trofee…)
voor spandoeken of borden à rato van de kostprijs van het aangeleverde (alles is bespreekbaar)
A.2.5. ….

SPONSORPAKKET B: MATCHBAL
Een matchbal voor het seizoen 2020-2021: 50,00 € (affiche in kantine, aankondiging op website, evt. facebook)

SPONSORPAKKET C: RECLAMEBORD
C.1. Een reclamebord naast het terrein van 80 cm x 200 cm voor 1 jaar: 120,00 € (1)



C.2. Een reclamebord naast het terrein van 80 cm x 200 cm voor 3 jaar: 280,00 € (1)



C.3. Een reclamespandoek, vergelijkbare afmetingen als bord voor 1 jaar 90,00 € (1)



C.4. een reclamespandoek, vergelijkbare afmetingen als bord voor 3 jaar 220,00 € (1)
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SPONSORPAKKET D: KLEDIJ OF MATERIAAL
Dit kan kledij allerhande zijn, gaande van een voetbaloutfit, trainingsvest, jas, sporttas, …. Overeenkomsten voor kledij
of materiaal hebben een duurtijd van drie jaar. Dit betekent dat wij als club er ons toe verbinden om drie seizoenen
achter elkaar gebruik te maken van het gesponsorde materiaal (vb. voetbaloutfit wordt 3 jaar gebruikt)
kostprijs van het uitrustingsstuk maal aantal stukken (vermelding sponsor op kledijstuk, vermelding met link op website
en/of facebookpagina, bord of spandoek naast veld, …). (opmerking – shirtsponsor en sporttassen is in orde t.e.m.
seizoen 2021-2022)
Het betreffende sponsorbedrag dient met vermelding van “FC Sparka – sponsoring 2020-2021” op rekeningnummer
BE49 8508 4795 2271 ten name van FC Sparka overgemaakt te worden, en wel binnen de 10 dagen na ondertekening
van de definitieve overeenkomst. Voor het kleinveldtornooi is dit hetzelfde rekeningnummer, maar dan met vermelding
“kleinveld 2020”.
Opm: Voor het pakket D (kledij, …) is er de mogelijkheid dat de sponsor de bestelling en betaling in eigen beheer doet
en ook zo zorgt voor de volledige afhandeling van de bestelling en aanlevering aan onze club. Dit zal steeds in
onderling overleg met de club bepaald worden.

(1) Indien er geopteerd wordt voor een reclamebord of spandoek zal een publiciteitslogo en/of naamkaartje door de
sponsor overgemaakt worden aan FC Sparka Nijlen vzw. De kosten voor aanmaak bord of spandoek zijn eveneens ten
laste van de sponsor doch het bord blijft alsdan eveneens zijn/haar eigendom. Het is eveneens steeds mogelijk om een
eigen spandoek of bord aan te leveren bij FC Sparka Nijlen vzw, alhoewel we om esthetische redenen voor de borden
opteren voor een uniforme aanmaak qua afmetingen.
Naam ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………(m/v)
Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat: ……………………………………………………………………n°…………………………. bus …………………………….
Postcode / plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Telefoon: …………………………………………………E-mail: ……………………………………………………………………
URL website (facultatief): ……………………………………………………………………………………………………..

Deze overeenkomst werd opgemaakt te ………………………………… op ……/……/20…………………………………….

Voor FC SPARKA Nijlen vzw:

Voor de sponsor:

