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Beste sportliefhebber, 

 

Gedurende meer dan 50 jaar is KSV Melsen een gevestigde waarde in het Merelbeekse 
verenigingsleven. Ook daarbuiten is onze naam gekend voor zijn behaalde sportieve 
prestaties, festiviteiten en trouwe supporters door de jaren heen. 

Om naar de toekomst toe aantrekkelijk te blijven, ambitieuze sportieve doelen te kunnen 
stellen en de groei van deze club te supporteren was het noodzakelijk voor KSV Melsen 
dat er enkele structurele zaken gewijzigd werden. De voormalige kantine, kleedkamers en 
het plein hebben meer dan hun dienst bewezen.  Om onze club weerbaar te maken voor 
de toekomst, was een geheel nieuwe accommodatie noodzakelijk.  

We ontwikkelden een complex, die het mogelijk maakt onze jeugdwerking naar een hoger 
niveau te tillen en waar we weer, voor minstens 50 jaar, van aangenaam voetbal kunnen 
genieten. 
Doordat ons voormalig grasplein, in de Kerkwegel, vaker bruin zag dan groen is de nieuwe 
grasmat er eentje van kunststof. Daar zal er al vanaf de zomer 2019 op gevoetbald 
worden. 

Uiteraard brengen deze verbouwingswerken en een degelijke (jeugd)werking ook heel wat 
kosten met zich mee: 

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

Ø De wekelijkse gratis consumptie voor al onze jeugdspelertjes. 
Ø Het onderhoud van het terrein en het materiaal dat hiervoor nodig is. 
Ø De aanschaf van voetbal materiaal (oefenballen, kegels, potjes, borden,...). 
Ø De aanschaf/onderhoud van de wedstrijduitrusting. 
Ø De kleedkamers, douches, kantine en andere nutsvoorzieningen 
Ø Allerhande verzekeringen (zowel voor spelers als accommodatie) 
Ø ... 

De club KSV Melsen organiseert jaarlijks tal van activiteiten om bovenstaande zaken te 
kunnen bekostigen. Op deze activiteiten kunnen we telkens op de medewerking van tal 
van vrijwilligers rekenen. Toch is de financiële steun van sponsors nog steeds een 
verademing en cruciaal in het verderbestaan van deze verening. 
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K.S.V.Melsen zit in een nieuw jasje en dat lokt verscheidene nieuwsgierigen. Zelfs mensen 
die niets met voetbal te maken hebben, werpen een geïmponeerde blik op ons nieuw 
complex. Dit is dan ook het ideaal moment om onze sponsors in de spotlights te plaatsen. 

Het sponsoren van onze club brengt ook andere voordelen mee. Hieronder zetten we 
enkele hiervan even op een rijtje: 

Ø Grotere naambekendheid binnen Oost-Vlaanderen. 
Ø Fiscale aftrekbaarheid is een prettig en belangrijk voordeel. 
Ø Het plezier en besef dat u iets kan betekenen voor de lokale sportvereniging. 
Ø We wensen een schakel te zijn om uw professionele relaties uit te breiden. 

Graag hadden we ook U aan onze lijst met bereidwillige sponsors toegevoegd! 

De club heeft reeds een aantal standaardpakketten waaruit gekozen kan worden. U vindt 
deze op de volgende pagina. Uiteraard staat het U vrij een eigen voorstel te formuleren. 

Vanwege de club staan hier enkele tegenprestaties tegenover. 

Ø Voor elke sponsoring: 
ü Uitnodiging nieuwjaarsreceptie voor 2 personen. 
ü Uitnodiging eindeseizoensreceptie voor 2 personen. 
ü Uitnodiging voor de andere evenementen. 

Ø Bijkomende tegenprestaties bij een sponsoring vanaf € 300/jaar: 
ü Abonnement voor thuiswedstrijden eerste elftal. 
ü Vermelding op de website met doorklikken naar eigen website. 
ü Recht op 2 kaarten voor het eetfestijn (einde seizoen). 
ü Vermelding op sociale media bij evenementen georganiseerd door K.S.V. 

Melsen. 

We hopen er U met dit schrijven van overtuigd te hebben, dat uw steun zowel voor U als 
voor onze club, een grote meerwaarde is.  

Indien u interesse heeft voor sponsoring binnen KSV Melsen of meer informatie wilt 
verkrijgen, kan u steeds contact opnemen persoonlijk met onze cel sponsoring of via 
celsponsoringksvm@gmail.com.  

Hopende op een daaruit volgende samenwerking nemen wij vervolgens zo spoedig 
mogelijk verder contact op met U. 

Een hartelijke dank, 
Voor KSV Melsen – De cel sponsoring 
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SOORT	SPONSORING	
KOSTPRIJS	(vanaf)	

PERIODE	CONTRACT	
excl.	BTW	

Shirtsponsoring	
1ste	elftal	 €	800,00/jaar	 2	jaar	
Beloften	-	3de	reserven	 €	600,00/jaar	 2	jaar	
U15	-	U17	 €	600,00/jaar	 2	jaar	
U10	–	U11	–	U13	 €	400,00/jaar	 2	jaar	
U6	–	U7	–U8	–	U9	 €	300,00/jaar	 2	jaar	

Voetbalbroek	bedrukking	 	 		
1ste	elftal	 €	400,00/jaar	 2	jaar	

		 	 		
Reclame	op	TV	in	de	kantine	en	op	de	site	
van	KSV	Melsen	 €	200,00/jaar		 1	jaar	

		 	 		
Reclameaffiche	in	kleur	op	gevel	
voetballokaal	van	KSV	Melsen	(5,75	m²)		 €	100,00/maand	 n/a	

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

(per	3	meter)	 		 		
		 	 		
Advertentie	geel	programmaboekje	 €	30,00	/	€	60,00	/	€	90,00	 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	 		

	   

Sponsorpakketten	 		 		
Bronzen	Pakket	

	Programmaboekje	(medium)	+	scheurkalender	(medium)	+	reclame	op	TV		
en	website	(jaar)	 €300,00/jaar	

Zilveren	Pakket	(2	jaar)	
Programmaboekje	(groot)	+	scheurkalender	(groot)	+	reclame	op	TV		en	

website	(jaar)	+	wedstrijdbal	1ste	elftal	+	shirtsponsering	jeugd	 €850,00/jaar	
Gouden	Pakket	(3	jaar)	

Programmaboekje	(groot)	+	scheurkalender	(groot)	+	reclame	op	TV		en	
website	+	wedstrijdbal	1ste	elftal	+	een	reclamebord(3m)	+	voetbalbroek	

bedrukking	(1ste	elftal)	+	Shirsponsoring	(1ste	elftal)	 €1.500,00/jaar	
	

	


