
 

 

  

      
 

 

 

      

 

Contactpersoon: 

Fernand Berghmans 

KFC Mol Sport 

Email: sponsor@kfcmol.be 
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SAMEN GROEIEN ! 

KFC Mol biedt hiervoor verschillende mogelijkheden (alle prijzen zijn excl. BTW): 
 

1.  Wedstrijdbal       € 75 
2.  Reclamebord     € 150 - € 250 - € 450 
3.  Digitale sponsoring     € 375 
4.  Sponsorpakket  BRONZE  € 400 

SILVER  € 500 
    GOLD   € 600   
    PLATINUM  € 750 
    DIAMOND  € 1.250 
    TITANIUM  € 2.000  
    TITANIUM+  € 2.500 

 

Er wordt steeds een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar. U ontvangt hiervoor jaarlijks 
een factuur en u wordt minstens 1x per jaar gecontacteerd om naar uw tevredenheid 
als sponsor te polsen.  



 

SAMEN GROEIEN ! SPONSORBROCHURE KFC MOL SPORT
   

 

1. Sponsoring wedstrijdbal 
 
 
➢ Het tijdens de wedstrijd schenken van de wedstrijdbal, u mag de wedstrijd zelf 

uitkiezen. Dit kan een jeugdwedstrijd zijn of deze van de eerste ploeg; 

➢ Het ganse seizoen vermeld worden op onze website als wedstrijdbalsponsor; 

➢ Een naamsvermelding op onze digitale schermen tijdens de hele week van de wedstrijddag; 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor de wedstrijd en 2 gratis consumpties. 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 1 avond (voor- of najaar) waarop de sponsors samen komen. 

 

 

Sponsorbijdrage    

De sponsorbijdrage voor de wedstrijdbal bedraagt €75 per jaar (excl. BTW). 
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2. Sponsoring reclameborden 

 
Een reclamebord naast een van onze terreinen naar keuze: 
  

➢ Het ganse seizoen zichtbaar naast een van onze terreinen; 

➢ Het ganse seizoen vermeld worden op onze website en sociale media; 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor het spaghettifeest; 

➢ U ontvangt twee inkomkaarten voor een thuiswedstrijd naar keuze. 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 1 avond (voor- of najaar) waarop de sponsors samen komen. 

 

 



 

SAMEN GROEIEN ! SPONSORBROCHURE KFC MOL SPORT
   

 

Sponsorbijdrage    

De sponsorbijdrage voor een reclamebord bedraagt: 

➢ L           (B 234 x H 75 cm)             €150 per jaar (excl. BTW) 

➢ XL         (B 300 x H300 cm) €450 per jaar (excl. BTW) 

Het eerste jaar betaalt u een éenmalige kost voor de aanmaak van het reclamebord. Alle reclameborden 

worden in samenwerking met de firma Printed Walls uit Mol geproduceerd en zijn vervaardigd uit 

duurzame Dibond of Trespa platen. Zie verder in deze brochure voor de prijzen en aanleverspecificaties 

van Printed Walls. 
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3. Sponsoring op digitale schermen in de kantine 
 

4 lopende meter digitale schermen waar uw boodschap op maat verschijnt. 

 
➢ Het ganse seizoen zichtbaar in de kantine tijdens wedstrijddagen  

en alle evenementen die door KFC Mol Sport georganiseerd worden; 

➢ U kunt uw pagina personaliseren in functie van uw eigen doelen; 

➢ Het ganse seizoen vermeld worden op onze website en sociale media; 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor het mosselfeest; 

➢ U ontvangt twee inkomkaarten voor een thuiswedstrijd naar keuze. 

➢ U ontvangt een uitnodiging voor 1 avond (voor- of najaar) waarop de sponsors samen komen. 

 

Sponsorbijdrage    

De sponsorbijdrage voor digitale reclame bedraagt €375 per jaar (excl. BTW).  

Voor de digitale schermen werken we samen met de firma Expo Sport Media. 
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5. Sponsorpakketten 
 

BRONZE   Digitale sponsor (twv. €375) + wedstrijdbal (twv. €75) 
       €400 per jaar (excl. BTW) ter waarde van €450 
 

SILVER   Digitale sponsor (twv. €375) + reclameborden (twv. €150) + wedstrijdbal (twv. €75) 
       €500 per jaar (excl. BTW) ter waarde van €600 
 

GOLD    Digitale sponsor (twv. €375)  + reclameborden (twv. €300) + wedstrijdbal (twv. €75) 
       €600 (excl. BTW) ter waarde van €750 
 

PLATINUM   Digitale sponsor (twv. €375)  + reclameborden (twv. €450) + 2 wedstrijdballen (twv. €150) 
       €750 (excl. BTW) ter waarde van €975 
 

DIAMOND  Digitale sponsor (twv. €375)  + reclameborden (twv. €1.050) + 2 wedstrijdballen (twv. €150) 
       €1.250 (excl. BTW) ter waarde van €1575 
 

TITANIUM  Digitale sponsor (twv. €375) + kledingsponsor (twv. €2.000) +  2 wedstrijdballen (twv. €150) 
       €2.000 (excl. BTW) ter waarde van €2.525 
 

TITANIUM+ TITANIUM + reclameborden (twv. €600) 
       €2.500 (excl. BTW) ter waarde van €3.100 
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Overeenkomst sponsoring tussen  
KFC Mol Sport en de sponsor: 

 
Bedrijf:  ………………………………………….. 

Contactpersoon: ………………………………………….. 

Adres  ………………………………………….. 

Postcode en plaats:  ………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………….. 

Email: ………………………………………….. 

BTW nummer: ………………………………………….. 

 

Bovengenoemde wenst op te treden als sponsor voor de voetbalclub KFC Mol Sport en kiest 

voor de volgende vorm van sponsoring: aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk. 



 

SAMEN GROEIEN ! SPONSORBROCHURE KFC MOL SPORT
   

 

 Wedstrijdbal    (75€ excl. BTW) 

 Reclamebord L    (150€ per jaar excl. BTW) 

 Digitale sponsoring                   (375€ per jaar excl. BTW) 

 BRONZE                   (400€ per jaar excl. BTW) 

 Reclamebord XL   (450€ per jaar excl. BTW) 

 SILVER    (500€ per jaar excl. BTW) 

 GOLD    (600€ per jaar excl. BTW) 

 PLATINUM   (750€ per jaar excl. BTW) 

 DIAMOND   (1.250€ per jaar excl. BTW) 

 TITANIUM    (2.000€ per jaar excl. BTW) 

 TITANIUM+   (2.500€ per jaar excl. BTW) 

En betaalt hiervoor de totale som van  ……….   € (excl. BTW) waarvan de factuur wordt verspreid over 3 jaren. 

Ingangsdatum van de overeenkomst:    …………………………………… 

Termijn van de overeenkomst: 3 jaren vanaf ingangsdatum. 

Voor akkoord, 

KFC Mol Sport     Sponsor 
Naam en handtekening     Naam en handtekening 

 
Opgemaakt te ……………………………………………… op …………………..………. in twee exemplaren. 



 

SAMEN GROEIEN ! SPONSORBROCHURE KFC MOL SPORT
   

 

 

Info borden: 

 

 


