
 

 

Beste sportliefhebber, 

 

Gedurende meer dan 50 jaar is KSV Melsen een gevestigde waarde in het Merelbeekse 

verenigingsleven. Ook ver daarbuiten is de naam KSV Melsen meer dan gekend. De basis van dit 

alles is onze jeugdwerking, een onontbeerlijke schakel binnen onze vereniging. 

Uiteraard brengt een degelijke (jeugd)werking ook heel wat kosten met zich mee: 

➢ De onkosten van de wekelijkse wedstrijden (scheidsrechter, water- en energiekosten, ...). 

➢ De wekelijkse gratis consumptie voor al onze jeugdspelertjes. 

➢ Het onderhoud van het terrein en het materiaal dat hiervoor nodig is, vraagt jaarlijks een 

hele hap uit het budget. 

➢ De aanschaf van didactisch materiaal (oefenballen, kegels, potjes, borden,...). 

➢ De aanschaf/onderhoud van de wedstrijduitrusting. 

➢ De kleedkamers, douches, kantine hebben ook een vaste kost binnen onze werking. 

➢ ... 

De club KSV Melsen organiseert jaarlijks tal van activiteiten om bovenstaande kosten te kunnen 

bekostigen. Hiervoor kunnen we op de medewerking van tal van vrijwilligers rekenen. Toch 

kunnen hiermee niet alle kosten gedekt worden. 

Daarom doen we een beroep op sponsors. Een vereniging kan de dag van vandaag niet meer 

bestaan zonder de steun van bereidwillige sponsors. Dit biedt uiteraard voordelen voor de club, 

maar ook voor de sponsor. Hieronder zetten we deze even op een rijtje. 

➢ Grotere naambekendheid binnen Oost-Vlaanderen. 

➢ Fiscale aftrekbaarheid is een prettig en belangrijk voordeel. 

➢ Het plezier en besef dat u iets kan betekenen voor de lokale sportvereniging, dat u een 

jong voetballertje kan laten voetballen. 

➢ De keuze uit tal van sponsorpakketten binnen KSV Melsen. 

Graag hadden we ook u aan onze lijst met bereidwillige sponsors toegevoegd. De club heeft 

reeds een aantal standaardpakketten klaar waaruit kan gekozen worden. U vindt deze hieronder. 

Uiteraard staat het u vrij een eigen voorstel te formuleren. 

  



SOORT SPONSORING 
KOSTPRIJS 

excl. BTW 
PERIODE 

CONTRACT 
   

Shirtsponsoring 

✓ 1ste elftal of beloften € 600,00/jaar 3 jaar 
✓ U15 of U17 € 600,00/jaar 2 jaar 

✓ U10 – U11 – U13 € 400,00/jaar 2 jaar 

✓ U6 – U7 –U8 – U9 € 300,00/jaar 2 jaar 
   

Reclame op TV in de kantine van KSV Melsen   € 25,00/maand - € 250,00/jaar  1 jaar 

   

Reclameaffiche in kleur op gevel 

voetballokaal van KSV Melsen (5,75 m²)  
€ 100,00/maand 1 jaar 

   

Reclamepaneel 

✓ Bord langsheen het terrein € 300,00/jaar 3 jaar 

(per 3 meter)   

   

Advertentie geel programmaboekje € 25,00 / € 50,00 / € 75,00 1 jaar 

   

Advertentie scheurkalender / reclameaffiche 

✓ Verdeeld over handelaars en cafés € 75,00 /€ 100,00 / € 150,00 1 jaar 

   

Balsponsoring  

✓ Schenking wedstrijdbal 1ste elftal € 75,00  

✓ Schenking wedstrijdbal jeugdploeg € 50,00  

   

 

Uiteraard staan hier vanwege de club enkele tegenprestaties tegenover. 

➢ Voor elke  sponsoring: 

✓ Uitnodiging nieuwjaarsreceptie voor 2 personen. 

✓ Uitnodiging eindeseizoensreceptie voor 2 personen. 

 

➢ Sponsoring vanaf € 250/jaar: 

✓ Abonnement voor thuiswedstrijden eerste elftal. 

✓ Vermelding op de website met doorklikken naar eigen website. 

✓ Recht op 2 kaarten voor het eetfestijn (einde seizoen). 

✓ Vermelding in de nieuwsbrief KSV Melsen (3 edities per jaar). 

We hopen er u met dit schrijven van overtuigd te hebben dat uw steun zowel voor u als voor 

onze club een grote meerwaarde zou zijn.  

Indien u interesse heeft voor sponsoring binnen KSV Melsen of meer informatie wilt verkrijgen, 

kan u steeds contact opnemen met de cel sponsoring (celsponsoringksvm@gmail.com). 

Hopende op een daaruit volgende samenwerking nemen wij vervolgens zo spoedig mogelijk 

contact met u op. 

Met hartelijke dank 

Voor KSV Melsen 

De cel sponsoring 


