SPONSOR
BROCHURE

Beste Sponsor,

U wenst onze vereniging Noorse te sponsoren? Fantastisch!
Wij stellen u daarbij even graag onze vereniging voor en deze brochure waarbij het voor u mogelijk
de beste manier is om ons te sponsoren.
Onze vereniging gaat terug tot meer dan 100 jaar geleden, toen Noordsche haar eerste wedstrijd
speelde in Kapellen. Na WOII startte de vereniging opnieuw, in de voormalige KVV (Koninklijke
Vlaamse Voetbalbond) verbond. Tijdens de jaren 70 van de vorige eeuw werden de eerste
jeugdploegen opgesteld, en in 2014 heeft Noorse een bloeiende jeugdwerking. Eind vorige eeuw
werd gestart met een Anders Validenploeg en in het begin van deze eeuw werd gestart met Dames
en meisjesvoetbal. Steeds hebben een aantal vrijwilligers zich met een groot geel-groen hart ingezet
en zijn we nu een fantastisch mooie club geworden, met ondertussen een 650-tal leden. Hierdoor
zijn nu steeds meer mensen betrokken met onze vereniging en zijn we stevig verankerd in Kapellen
en omgeving. Sinds het seizoen 2018-2019 is onze vereniging overgestapt naar de VFV, waarbij onze
eerste ploeg senioren en eerste ploeg dames in de provinciale reeksen voetbalt.
Als Noorse gaan wij voor het recreatief en competitief spelen van voetbal voor iedereen, samen
gesteld uit 5 categorieën jongens, meisjes, heren, dames en onze anders validen ploegen. Tevens
proberen wij het kameraadschap te stimuleren door tal van activiteiten door onze ploegen en club te
organiseren.
Wij zijn verheugd dat u onze vereniging wenst te sponsoren. We hebben daarvoor een sponsorbeleid
uitgewerkt waarbij u naar uw keuze een bepaalde ploeg of bepaalde categorie specifiek kunt
sponsoren en dit voor verschillende artikelen. Via onze website kunt u op een eenvoudige manier
een keuze maken wat u wenst te sponsoren en voor welk bedrag. Wij houden u dan vervolgens ook
op de hoogte van uw sponsoring en indien gewenst door u, verkrijgt u club- of ploeginformatie.
In deze brochure vindt u welke artikelen, voor welk bedrag en condities u kunt sponsoren. Tevens
vermelden wij erbij waarvoor uw sponsorbedrag gebruikt wordt zodat u weet waarvoor uw
sponsorgeld gebruikt wordt.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via sponsoring@noorse.be.

Bij deze namens al onze Noren,
Hartelijke dank!

Sportieve groeten
Het sponsoring team!

Sponsoren op de website

Visibiliteit
Uw logo met een link naar uw website, verschijnt dan op vaste tijdstippen onderaan de balk op onze website en op een
aparte pagina op onze website.
Bedrag
Sponsoren op onze website kan vrij eenvoudig. Om uw logo te laten vermelden dient u een bedrag van slechts 50 euro te
betalen per 1 seizoen.
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Sponsoring op de website wordt gebruikt ter verbetering van onze vereniging. U kunt daarbij bepalen als sponsor voor welk
onderdeel van onze vereniging (meisjes/dames/heren/jongens/Anders Validen/verdelen over alle categorieën) u zich wil
engageren om specifiek te sponsoren.
Periode
Op het moment van betaling en op het moment dat wij uw logo ontvangen hebben, brengen wij binnen 2 weken uw logo
aan op de website. 10 maanden (1 seizoen) nadat het logo op de website is aangebracht, nemen wij met u contact op of we
het jaar erna terug van uw sponsortegoed gebruik mogen maken. Mocht de website buiten ons toedoen uitvallen, dan
loopt u periode van sponsoring gewoon verder door, voor de periode dat onze website uitgevallen zou zijn.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent kunt u onderstaande formulier invullen, u kunt de formulieren ook gelijk digitaal invullen via
onze website/sponsoring/word sponsor. Het is belangrijk dat u alvast uw facturatiegegevens correct invult. Indien u het
formulier analoog invult dan krijgt u een mailtje met bijgevoegd een digitaal overschrijvingsformulier. Na betaling krijgt u
van ons een factuur of een fiscaal attest. Indien u verder vragen hebt kunt u ook contact opnemen met

sponsoring@noorse.be.
Hebt u suggesties over deze pagina

JA ik wens mijn logo op jullie site, met een link naar mijn website voor 1 seizoen aan 50 euro:
Naam bedrijf
Naam
Voornaam
E-mail adres*
Post adres
Post code
Gemeente
GSM Nummer

Facturatie adres
Facturatie gemeente
Facturatie postcode
BTW Nummer
Upload Logo

JPEG/TIFF/

Naam website

www.

4
Uw keuze geeft u automatisch aan door de 50 euro te storten op de specifieke rekeningen van één van onze
deelbesturen:

- Dames en meisjes: Rekeningnummer: BE23 7350 5079 9591
- Jongens jeugd (tot U21): Rekeningnummer: BE86 7350 4969 9350
- G-voetbal: Rekeningnummer: BE47 7350 5079 8480
- Heren, seniors en zaalvoetbal (vanaf U21): Rekeningnummer: BE30 7350 4969 5411
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Ik wens op de hoogte gehouden te worden van activiteiten binnen de vereniging
O op volgende email adres:

Opmerking / Suggesties

Handtekening ter goedkeuring van de voorwaarden en de correctheid van de ingevulde gegevens

Sponsoren op Sociale media

Visibiliteit
Uw logo met een link naar uw website, via onze facebook pagina. Ook wordt uw logo op het grote scherm in de kantine
vermeld door middel van een doorlopende cycle van verschillende sponsors en berichten.
Bedrag
Sponsoren voor Sociale media. Om uw logo te laten vermelden dient u een bedrag van slechts 750 euro te betalen per 1
seizoen. Wenst u meerdere keren te worden benoemd dan zal dit naar rato verrekend worden, dit in overleg met de
sponsorverantwoordelijke.
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Sponsoring op de sociale media (Facebook en kantine cycle) wordt gebruikt ter verbetering van onze vereniging. U kunt
daarbij bepalen als sponsor voor welk onderdeel van onze vereniging (meisjes/dames/heren/jongens/Anders
Validen/verdelen over alle categorieën) u zich wil engageren om specifiek te sponsoren.
Periode
Op het moment van betaling en op het moment dat wij uw logo ontvangen hebben, brengen wij binnen 2 weken uw logo
aan op de website. 10 maanden (1 seizoen) nadat het logo op de website is aangebracht, nemen wij met u contact op of we
het jaar erna terug van uw sponsortegoed gebruik mogen maken. Indien buiten onze wil de facebook pagina of cycle uitvalt
kunnen we dit niet verrekenen.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent kunt u onderstaande formulier invullen, u kunt de formulieren ook gelijk digitaal invullen via
onze website/sponsoring/word sponsor. Het is belangrijk dat u alvast uw facturatiegegevens correct invult. Indien u het
formulier analoog invult dan krijgt u een mailtje met bijgevoegd een digitaal overschrijvingsformulier. Na betaling krijgt u
van ons een factuur of een fiscaal attest. Indien u verder vragen hebt kunt u ook contact opnemen met

sponsoring@noorse.be.
Hebt u suggesties over deze pagina

JA ik wens gebruik te maken van de sociale media kanalen van Noorse (Facebook en Cycle):
Naam bedrijf
Naam
Voornaam
E-mail adres*
Post adres
Post code
Gemeente
GSM Nummer

Facturatie adres
Facturatie gemeente
Facturatie postcode
BTW Nummer
Upload Logo

JPEG/TIFF/

Naam website

www.

4
Uw keuze geeft u automatisch aan door de 50 euro te storten op de specifieke rekeningen van één van onze
deelbesturen:

- Dames en meisjes: Rekeningnummer: BE23 7350 5079 9591
- Jongens jeugd (tot U21): Rekeningnummer: BE86 7350 4969 9350
- G-voetbal: Rekeningnummer: BE47 7350 5079 8480
- Heren, seniors en zaalvoetbal (vanaf U21): Rekeningnummer: BE30 7350 4969 5411
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Ik wens op de hoogte gehouden te worden van activiteiten binnen de vereniging
O op volgende email adres:

Opmerking / Suggesties

Handtekening ter goedkeuring van de voorwaarden en de correctheid van de ingevulde gegevens

Sponsoren Wedstrijdbal.
Visibiliteit
Bij het sponsoren van een wedstrijdbal, krijgt de wedstrijd naar uw keuze een nieuwe wedstrijdbal. U wordt voor deze
wedstrijd uitgenodigd en komt op de foto met de ploeg. Wij vermelden u of uw bedrijf in de kantine op een vast A4 blad.
Bedrag
Sponsoren van een wedstrijdbal kost slechts 75 euro.
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Sponsoring voor de wedstrijdbal wordt gebruikt voor het betalen van een nieuwe wedstrijdbal. Deze wedstrijdbal blijft dan
bij de ploeg die u gesponsord heeft.
Periode
Het schenken van een wedstrijdbal is een eenmalige activiteit, waarbij de wedstrijdbal 2 weken na betaling kan uitgereikt
worden aan de ploeg. De vermelding dat u een wedstrijdbal geschonken hebt wordt voor 1 jaar in onze kantine
uitgehangen.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent kunt u onderstaande formulier invullen, u kunt de formulieren ook gelijk digitaal invullen via
onze website/sponsoring/word sponsor. Het is belangrijk dat u alvast uw facturatiegegevens correct invult. Indien u het
formulier analoog invult dan krijgt u een mailtje met bijgevoegd een digitaal overschrijvingsformulier. Na betaling krijgt u
van ons een factuur of een fiscaal attest. Indien u verder vragen hebt kunt u ook contact opnemen met

sponsoring@noorse.be.
Hebt u suggesties over deze pagina

JA ik wens een wedstrijdbal te schenken, met een vermelding in kantine van 1 jaar voor 75 euro:
Naam bedrijf
Naam
Voornaam
E-mail adres*
Post adres
Post code
Gemeente
GSM Nummer

Facturatie adres
Facturatie gemeente
Facturatie postcode
BTW Nummer
Upload Logo

JPEG/TIFF/

Naam website

www.

4
Welke ploeg wenst u te sponsoren
Wanneer wenst u de wedstrijdbal uit te reiken
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uw keuze geeft u automatisch aan door de 75 euro te storten op de specifieke rekeningen van één van onze
deelbesturen:

- Dames en meisjes: Rekeningnummer: BE23 7350 5079 9591
- Jongens jeugd (tot U21): Rekeningnummer: BE86 7350 4969 9350
- G-voetbal: Rekeningnummer: BE47 7350 5079 8480
- Heren, seniors en zaalvoetbal (vanaf U21): Rekeningnummer: BE30 7350 4969 5411

Opmerking / Suggesties

Handtekening ter goedkeuring van de voorwaarden en de correctheid van de ingevulde gegevens

Sponsoren Sportkledij.
Visibiliteit
U wenst uw naam en logo te vermelden op sportkledij of op een wedstrijdtas, om onze spelers te sponsoren? Dat kan! Wij
hebben daarvoor verschillende mogelijkheden: wedstrijduitrusting, trainingspakken, regenjassen, coachjassen! Noorse
heeft een vaste kledinglijn (merk, kleuren en bedrukking logo).. In principe wordt een wedstrijduitrusting 3 jaar gedragen en
engageren wij ons dat de ploeg of ploegen 3 jaar met de tenue spelen. Een trainingspak vooral bij de jeugd kan na 1 jaar al
uitgegroeid zijn, echter rekenen we op een periode van 2 jaar. Sporttassen zijn in principe goed voor 3 jaar.
Bedrag
Sponsoren van sportkledij hangt af van het aantal ploegen dat u wil sponsoren en de specifieke prijzen per artikel. Het
bedrag wordt steeds in mei aangepast. Echter blijft het bedrag gehandhaafd van lopende overeenkomsten. Noorse streeft
ernaar om sponsors de gelegenheid te geven om aan een democratisch sponsoringsbedrag onze leden van sportkledij te
voorzien. Het sportmateriaal op Noorse wordt aangekocht bij 1 partij en alle sportkledij dient dan ook van dit sportmerk te
komen. Hierdoor kunnen we het sponsorbedrag voor alle sponsors verder reduceren en de leden mogelijk meer sportkledij
aanbieden.
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Sponsoring op sportkledij wordt volledig gebruikt om het sportmateriaal en de clichés aan te maken. Periode
Op het moment van betaling en op het moment dat wij uw logo ontvangen hebben, nemen wij binnen de 2 weken contact
op met ons sportmerk.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent kunt u onderstaande formulier invullen, u kunt de formulieren ook gelijk digitaal invullen via
onze website/sponsoring/word sponsor. Nadat u het formulier heeft ingevuld wordt gecheckt of er geen lopende
overeenkomsten zijn voor het onderdeel dat u wenst te sponsoren. Indien u het formulier analoog invult en er zijn geen
lopende overeenkomsten voor het artikel dat u wenst te sponsoren voor een specifieke ploeg dan krijgt u een mailtje met
bijgevoegd een digitaal overschrijvingsformulier. Mocht het artikel al gesponsord zijn zullen wij u een ander voorstel doen.
Na betaling krijgt u van ons een factuur of een fiscaal attest. Indien u verder vragen hebt kunt u ook contact opnemen met

sponsoring@noorse.be.
Hebt u suggesties over deze pagina

JA ik wens Sportkledij aan te schaffen:
Naam bedrijf
Naam
Voornaam
E-mail adres*
Post adres
Post code
Gemeente
GSM Nummer
Facturatie adres
Facturatie gemeente
Facturatie postcode
BTW Nummer
Upload Logo

JPEG/TIFF/

Naam website

www.

Indien meerdere truitjes kunt u hier aantal
vermelden, het bedrag zal dan worden verrekend.

4
Trainingspak ploeg: 15 stuks)

Aantal

Bedrag

Tenue ploeg (15 truitjes + keeper)

Aantal

Bedrag

Sporttassen categorie : (15stuks)

Aantal

Bedrag

T-shirt categorie:

(15stuks)

Aantal

Bedrag

Sweater categorie: (15stuks)

Aantal

Bedrag

Regenjas categorie: (15stuks)

Aantal

Bedrag

Polo categorie: (15stuks)

Aantal

Bedrag

Totaal bedrag:
Ik sponsor, waarvan 10 procent nog naar het volgende onderdeel gaat:

O Jongens jeugd

O Meisjes jeugd

O Heren

O Dames

O Anders Validen

O Mag verdeeld worden onder alle categorieën
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik sponsor, waarvan het bedrag gaat naar het gesponsorde materiaal (Jongens, meisjes en dames, seniors, G-voetbal).
Uw keuze geeft u automatisch het bedrag te storten op de specifieke rekeningen van onze deelbesturen:

- Dames en meisjes: Rekeningnummer: BE23 7350 5079 9591
- Jongens jeugd (tot U21): Rekeningnummer: BE86 7350 4969 9350
- G-voetbal: Rekeningnummer: BE47 7350 5079 8480
- Heren, seniors en zaalvoetbal (vanaf U21): Rekeningnummer: BE30 7350 4969 5411

Handtekening ter goedkeuring van de voorwaarden en de correctheid van de ingevulde gegevens

Sponsoren terreinbebording.
Visibiliteit
Tijdens het seizoen 2015-2016 starten we met het plaatsen van de bebording rond de velden. Daarbij worden rond het Aen B-terrein, waarop de wedstrijden gespeeld worden, bebording geplaatst. De gemeente Kapellen heeft deze bebording
goedgekeurd en wij mogen aan sponsors vragen om sponsorpanelen te plaatsen. De borden hebben een lengte van ca. 3,2
meter en een hoogte van ca. 0,8 meter. Dit levert voor een sponsor een grote visibiliteit op. De bebording is ook tijdens de
trainingen zichtbaar is voor spelers, ouders en sympathisanten.
Bedrag
Sponsoren van een bebordingspaneel kan vrij eenvoudig. Om uw bedrijf te laten vermelden dient u een bedrag van slechts
250 euro te betalen per seizoen. Dit bedrag is exclusief het maken van het sponsorbord. Dit is een eenmalige extra kost die
u dient te betalen om de vijf jaar, de aanmaakprijs voor de plaat (ca. 500 euro, exclusief BTW). De plaat heeft een garantie
van vijf jaar en is verzekerd tegen vandalisme. Noorse blijft daarna wel eigenaar van de plaat en zorgt voor het onderhoud
van de plaat. Het bedrag wordt steeds in januari aangepast maar u kunt 5 jaar verlengen voor het afgesproken tarief van
250 euro per jaar. Daarna gelden voor u ook de nieuwe bedragen.
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Sponsoring van bebordingspanelen wordt voor het eerste jaar, 500 euro betaald voor de aanmaak van het bord, daarna
wordt de 300 euro per jaar voor het budget van het deelbestuur gebruikt. U kunt daarbij bepalen als sponsor voor welk
onderdeel van onze vereniging (meisjes/dames/heren/jongens/Anders Validen/verdelen over alle categorieën) u zich wil
engageren om specifiek te sponsoren.
Periode
Op het moment dat uw bebording klaar is loopt de periode van 1 jaar. 10 maanden nadat uw bebording geplaatst is, nemen
wij met u contact op om het jaar erna terug van uw sponsortegoed gebruik te mogen maken of dat we na 12 maanden de
plaat mogen verwijderen.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent kunt u onderstaande formulier invullen, u kunt de formulieren ook gelijk digitaal invullen via
onze website/sponsoring/word sponsor. Het is belangrijk dat u alvast uw facturatiegegevens correct invult. Indien u het
formulier analoog invult dan krijgt u een mailtje met bijgevoegd een digitaal overschrijvingsformulier. Na betaling krijgt u
van ons een factuur of een fiscaal attest. Nadat u het formulier ingevuld hebt, krijgt u een mailtje voor een afspraak met u,
zodat we met elkaar verdere afspraken kunnen maken. Indien u al een idee hebt hoe u sponsorpaneel er dient uit te zien,
dan zouden wij graag hebben dat u dit al toestuurt. Indien u verder vragen hebt kunt u ook contact opnemen met

sponsoring@noorse.be.
Hebt u suggesties over deze pagina

JA ik wens een sponsoringspaneel te plaatsen voor 1 seizoen ter waarde van 250 euro exclusief
de aanmaak van het bebordingspaneel:
Naam bedrijf
Naam
Voornaam
E-mail adres*
Post adres
Post code
Gemeente
GSM Nummer

Facturatie adres
Facturatie gemeente
Facturatie postcode
BTW Nummer
Upload voorstel bord

JPEG/TIFF/

4
Ik sponsor het eerste jaar 500 euro, voor het aanmaken van het bord. De jaren daarna zal een bedrag gestort worden
van 300 euro voor de werking van een van onze deelbesturen (Jongens, meisjes en dames, seniors, G-voetbal). Uw
keuze geeft u automatisch aan door de 500 euro te storten op de specifieke rekeningen van onze deelbesturen:

- Dames en meisjes: Rekeningnummer: BE23 7350 5079 9591
- Jongens jeugd (tot U21): Rekeningnummer: BE86 7350 4969 9350
- G-voetbal: Rekeningnummer: BE47 7350 5079 8480
- Heren, seniors en zaalvoetbal (vanaf U21): Rekeningnummer: BE30 7350 4969 5411
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Ik wens op de hoogte gehouden te worden van activiteiten binnen de vereniging
O via volgend e-mail adres

Opmerking / Suggesties
Handtekening ter goedkeuring van de voorwaarden en de correctheid van de ingevulde gegevens

Giften.
Visibiliteit
Indien u een gift wenst te sponsoren voor een bepaald bedrag, zal de sponsorverantwoordelijke van het deelbestuur dit
met u verder bespreken.
Bedrag
Is bespreekbaar van 10-…. euro
Wat gebeurt er met uw gesponsord bedrag?
Deze sponsoring wordt gebruikt voor de uitbouw van onze deelbesturen in onze verenging
(meisjes/dames/heren/jongens/Anders Validen/verdelen over alle categorieën) u zich wil engageren om specifiek te
sponsoren.
Periode
Te bespreken met sponsorverantwoordelijke.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u onderstaande formulier invullen. Nadat u het formulier ingevuld hebt, krijgt u een
mailtje met daarop een digitaal overschrijvingsformulier. Na betaling krijgt u van ons een fiscaal attest. Indien u verder
vragen hebt kunt u ook contact opnemen met
Hebt u suggesties over deze pagina

sponsoring@noorse.be

SPONSORING IN EEN NOTENDOP
LOGO OP SOCIALE MEDIA
750 Euro per jaar

LOGO OP WEBSITE
50 Euro per jaar

WEDSTRIJDBAL
75 euro per jaar

SPORTKLEDIJ
Nader te bespreken

GIFTEN
Nader te bespreken

TERREINBEBORDING
300 euro per seizoen, eenmalig
eerste jaar 500 euro voor aanmaak
bord
(3,2 m * 0,8 m).

De genoemde bedragen zijn exclusief
BTW. Elke seizoen worden de
tarieven herzien in mei.

Versie juni 2019 - juni 2020

CONTACTEER ONS SPONSOR
BESTUUR
PETER SCHELTJENS
BEN DE BLOCK
WILLY COOLS
HUGO VAN DER SCHOEPEN

Bestuur@noorse.be

