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Wat is korfbal? 
Korfbal is een ploegsport die zowel door jong als oud op recreatief én 
competitief niveau kan worden beoefend. Het is bovendien de enige 
gemengde ploegsport in de wereld. Korfbal wordt zowel binnen in 
de zaal als buiten op het veld gespeeld. Een ploeg bestaat uit vier heren en 
vier dames die niet tegen maar naast elkaar spelen, tegen de heren en 
dames van de tegenpartij. 

Het korfbalveld wordt opgedeeld in twee speelvakken, waarin telkens 
twee heren en twee dames van elk team staan opgesteld. In het ene 
speelvak probeert men doelpunten te maken, in het andere probeert men 
de tegenstander het scoren te beletten. Samenspel is daarbij het 
sleutelwoord, aangezien je niet met de bal mag lopen of dribbelen. Voor 
individualisme of egoïsme is dus geen plaats in deze sport. 

 

http://www.kckapellen.com 

sponsoring@kckapellen.com 
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Onze club 

Algemene info 

Sinds 1944 wordt er in Kapellen korfbal gespeeld. Korfbalclub Kapellen is dan ook één van de oudste clubs van het land. Sinds 

1980 gaan de veldtrainingen en -wedstrijden door in het drukbezochte gemeentepark van Kapellen. Deze groene oase biedt onze 

spelers een ideaal kader om hun sport te beoefenen. De trainingen en wedstrijden in de zaal vinden plaats in de gloednieuwe 

sporthal Putte in Putte-Kapellen. 

In de eerste plaats willen wij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen aan het korfballen krijgen. We organiseren dan ook vaak 

laagdrempelige activiteiten om iedereen te laten kennismaken met onze club en onze sport. Als resultaat zien we de laatste jaren 

onze jeugdploegen alleen maar groeien. De sportieve toekomst lacht ons tegemoet. Ook naast het veld leeft onze club meer dan 

ooit. Zo tekenen wij vaak present op allerlei evenementen die door de gemeente Kapellen worden georganiseerd, zoals de 

jaarlijkse dorpsdag, parkconcerten en plaatselijke festivals. Hierdoor weten wij talrijke inwoners van Kapellen en ver daarbuiten 

te bereiken. 

Uiteraard proberen wij ook op alle niveaus competitief te zijn. Onze ervaren, gemotiveerde en gediplomeerde trainers trachten 

elk seizoen het beste uit onze spelers te krijgen. Dit alles steeds in een geest van sportiviteit. 

Ledenbestand 

Onze club bestaat momenteel uit een 50-tal leden, verdeeld over de volgende ploegen: 

• U10 

• U12 

• U14 

• Senioren (A + B ploeg) 

• Recreanten 

Bestuur 

Voorzitter: Martijn Heester 

Secretaris: Evy Huybrechts (kapellen@korfbal.be) 

Penningmeester: Dirk Nys 

Wedstrijdsecretaris: Mariska Van den Heuvel 

Contactpersoon sponsoring: Manu Vanhooydonck (sponsoring@kckapellen.com) 
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Sponsoring 

Om onze korfballers in de best mogelijke omstandigheden te laten sporten, zijn er vele vrijwilligers nodig die zorgen voor 

materiaal, opleidingen, begeleiding, vervoer en andere logistieke noodwendigheden. Daarvoor zijn wij als sportclub steeds op 

zoek naar geschikte partners die ons daarbij via sponsoring kunnen ondersteunen. 

Door de sponsoring van onze vereniging profileert u zich dan ook als sportvriendelijke firma. Daarvoor bieden wij niet enkel 

visibiliteit aan, maar tevens verschillende kanalen om uw product of dienst aan te bieden op een duidelijk afgesproken wijze en 

aan een breed publiek.  

Trouwe sponsors verdienen in de schijnwerpers te staan en worden opvallend vermeld op de website en in het clubhuis. 

Sponsorpakketten 

Seniorsponsor (contract minimum 3 jaar) 

• Wedstrijdshirt (kern + recreanten) 
o Voorkant 

§ 1500€ / jaar 
o Achterkant (boven of onder nummer): 

§ 1000€ / jaar 
• Opwarmshirt (wordt gebruikt als away-shirt en spelers zijn verplicht hierin op te warmen) 

o 750€/jaar 
• Shortjes en rokjes 

o 500€/jaar 

         è plus vermelding op website & in het clubhuis 

 
Jeugdsponsor (contract minimum 3 jaar) 

• Wedstrijdshirt (alle jeugdploegen) 
o Voorkant 

§ 1000€/jaar 
o Achterkant (boven of onder nummer): 

§ 750€/ jaar 
• Shortjes en rokjes 

o 400€/jaar 

         è plus vermelding op website & in het clubhuis 
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Materiaalsponsor (contract minimum 3 jaar) 

• Logo op korven van wedstrijdpalen 
o 750 €/jaar  

• Wedstrijdbal 
o Prijs af te spreken 

       è plus vermelding op website & in het clubhuis 
 

Publiciteitssponsor (contract per seizoen) 

• Pop-up bord met uw logo & bedrijfsnaam naast het veld tijdens elke thuiswedstrijd. 
o 500€/jaar  

• Reclamepaneel (A3) met uw logo en bedrijfsnaam 
o Opgehangen in het clubhuis 
o 150€/jaar  

       è plus vermelding op website 

 
Evenementensponsor 

• BBQ 
• Paaseitjesverkoop 
• Jeugdkamp 
• Jaarlijkse quiz (200-tal personen) 

         è Afspraken ten gepaste tijden te maken 

Servicesponsor 

• Broodjes bbq 
• Vlees bbq 
• Aankoop benodigdheden paaseitjesverkoop 
• Prijzen quiz 
• Drukwerk flyers en affiches 
• Dranken voor events of wedstrijden  

è Afspraken ten gepaste tijden te maken 

 
 

Indien u een ander voorstel tot sponsoring hebt, willen wij dit graag met u bespreken.  
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Sponsorovereenkomst 

Gegevens BTW 

Bedrijf  Adres  

Contact  Telefoonnummer  

E-mailadres  Website  

 

Sponsoring 

SENIOR sponsor c Voorzijde wedstrijdshirt €1500 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 – 2020 

c Achterzijde wedstrijdshirt €1000 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

c Opwarmshirt €750 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

c Shortjes en rokjes €500 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

JUNIOR sponsor c Voorzijde wedstrijdshirt €1000 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 – 2020 

c Achterzijde wedstrijdshirt €750 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

c Shortjes en rokjes €400 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

Materiaal sponsor c Logo op wedstrijdkorven €750 / jaar – gedurende 3 jaar – start 2019 - 2020 

 c Wedstrijdbal Afgesproken bedrag 

Publiciteitssponsor c Pop-up bord bij thuiswedstrijd €500 / jaar – start 2019 - 2020 

 c Reclamepaneel A3 in clubhuis €150 / jaar – start 2019 - 2020 

Evenementsponsor 
volgens afgesproken vermelding 

c BBQ Afgesproken bedrag 

c Paaseitjesverkoop Afgesproken bedrag 

c Quiz Afgesproken bedrag 

c … Afgesproken bedrag 

Servicesponsor 
volgens afgesproken vermelding 

c Broodjes bbq Afgesproken bedrag 

c Vlees bbq Afgesproken bedrag 

c Prijzen quiz Afgesproken bedrag 

c Drukwerk flyers en affiches Afgesproken bedrag 

c Dranken voor events, … Afgesproken bedrag 
Extra afspraken: 

 

 

 

 

Betaling via overschrijving, na ontvangst van de factuur, welke u wordt opgestuurd. 

Opgesteld te …………………………… op ……………………(In 2 exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen) 

Handtekening sponsor       Handtekening contactpersoon KC Kapellen 

Exemplaar Korfbalclub Kapellen 
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