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Voorwoord

Sinds haar ontstaan in 1968 uit het jeugdhuis Knødde heeft de
volleybalclub er steeds naar gestreefd om verder uit te breiden. Deze ene
ploeg groeide uit tot de huidige 13 ploegen.
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Vandaag biedt Knødde Meise:


kinderen en volwassenen de mogelijkheid om volleybal te
beoefenen in competitieverband en als recreatiesport



aangepaste jeugdcompetitie bij de Vlaamse Volleybalbond



bewegingsschool voor de allerkleinsten



initiatielessen en geprogrammeerde opleiding voor de jeugd onder
leiding van gediplomeerde jeugdtrainers

Dit bekroonde resultaat betekent echter een grote inzet van financiële
middelen en mensen.

Sponsoring en publiciteit zijn één van de middelen om een club te
ondersteunen in het waarmaken van de doelstellingen.

We hopen te mogen rekenen op uw steun.
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Waarom adverteren via Knødde Meise?
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Uw voordelen

1.

Naambekendheid bij de lokale bevolking

2.

Positief imago van uw bedrijf naar sociale betrokkenheid en inzet
in de gemeente.
Onze activiteiten worden immers gehouden in het centrum
van Meise.

3.

Regionale uitstraling
Door de jeugdwedstrijden komen we wekelijks in contact met
de bezoekers uit de omliggende gemeenten zoals Wolvertem,
Londerzeel, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos , Zaventem,
Wemmel en verder.

4.

Brede waaier aan adverteringsmogelijkheden :
uw gepersonaliseerde publiciteit, naam of logo :
- op de wedstrijduitrustingen
- in het clubtijdschrift
- op de site (www.knoddemeise.be)
- op publiciteitspanelen van 1,25 m X 3 m die
permanent uithangen in de sporthal van Meise
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Sponsoringsmogelijkheden
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1. uw publiciteit op wedstrijduitrusting

1.

Gedeelde ruimte op truitjes
Klein logo (<8cm) op uitrusting: € 250 per jaar

2.

Groot logo (>8cm) op uitrusting: € 400 per jaar
Volledige rug of voorkant training volwassenen
Groot logo (>8cm) op uitrusting: € 800 per jaar
**************************

2. uw publiciteit in het clubtijdschrift
1.

2.

Wordt 6x per jaar uitgebracht met een oplage van 200 exemplaren
1/8 blad A4:

€ 30/jaar

1/4 blad A4:

€ 55/jaar

1/2 blad A4:

€ 100/jaar

1 blad A4:

€ 150/jaar

Link naar onze website www.knoddemeise.be
**************************
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3. Materiaal
1.

Deelname in de aankoop van uitrustingen zoals T-shirts en
trainingspakken: vrij bedrag

2.

Schenken van een wedstrijdbal: € 50
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**************************

4.0nze publiciteitspanelen:
1.

Grote zichtbaarheid :1,25 m x 3 m

2.

Optimale prijs/kwaliteitsverhouding t.o.v. andere vormen van
publiciteit in kranten,flyers,.. :
huurprijs locatie : € 400 per jaar . Looptijd : 3 jaar
eenmalige kosten van opmaak te betalen aan Lucas
Publicity

3.

Permanente publiciteit:
- naar alle sportverenigingen van Meise en omstreken die in
de sporthal komen (zaalvoetbal, badminton, tennis, volleybal)
- naar alle sociale activiteiten die plaatsvinden in de
sporthal (jaarlijks turnfeest, seniorendag, pétanquetornooi,
Q-Party, tornooi 1ste mei, nachttornooi volley, scholendag)
**************************
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Onze zaalsponsors

Q8
CBI –Immo
Garage DECOSTER
FitOPoint
Speelpoint
Vela Decor
Oppemse Hoeve
Portrait Studio
Koj & Co
De Frietkeet
Opel V.D.Cars
Barok bar
Curitas
Onze kledijsponsors

Q8
Garage DECOSTER
Zakenkantoor Baudewijns
CBI –Immo
KDK keukens
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Contactadres voor sponsoring:
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Arnaud Pinnel
Wijnberg 6
1860 Meise
tel.: 0475/52 26 33
sponsoring@knoddemeise.be
Sporthal Willy Vandenberghecentrum
Brusselsesteenweg 71 a
1860 Meise
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Overeenkomst publiciteitspaneel
Overeengekomen tussen:
de klant ………………………………………… , vertegenwoordigd door …………………………………………
in de hoedanigheid van …………………………………………
en
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Volleybalclub Knødde Meise, vertegenwoordigd door ………………………………………… (bestuurslid)

Opmaak en huren van een publiciteitspaneel


Huren van een permanent uitgehangen publiciteitspaneel van 3m x 1m25 in de
sporthal te Meise voor de tijdsspanne van 3 jaar voor de prijs van 400 EUR per jaar.
- Stilzwijgende verlenging van looptijd na 3 jaar, behoudens opzegging door de klant.
- Huurprijs blijft vast doorheen de volledige looptijd
- Eenmalige lay-out en opmaak van het paneel door Lucas Publicity:
(prijs zie bijgevoegde bestelbon )
- bijkomende bepaling: …………………………………………………..
De betaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de onkostennota.
In bijlage : bestelbon van het paneel
Opgemaakt in tweevoud te ………………. op …………………
Voor akkoord,
Voor Knødde Meise

de klant

……………………..

………………………….
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Bestelbon voor de opmaak en belettering van het paneel

Opmaak van 1 paneel van 3m x 1m25 (kunststof - 10mm dik - wit) voor de prijs van :

Omschrijving
* 1 paneel met full colourprint (foto's, kleurverlopen, enz..)voor 320 €
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Voorwaarden :
- prijzen excl. btw
- leveringstermijn: +/- 2 weken (geleverd te Meise)
- Logo's dienen aangeleverd te worden dmv. een scherpe afdruk op papier of indien
mogelijk, digitaal op cd (eps, pdf, tiff). Fotomateriaal in de hoogst mogelijke resolutie.
- De productie zal starten na schriftelijk akkoord door de klant over het ontwerp.
Lucas Publicity zal hiervoor contact opnemen met de klant voor het ontwerp en het
akkoord.
- Lucas Publicity zal na levering van het paneel de factuur rechtstreeks naar de klant
sturen voor betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum.
Knødde Meise zal zorgen voor het ophangen van het paneel in de sportzaal.
Lucas Publicity bvba - Brusselsesteenweg 170 - B-1850 Grimbergen
tel/fax 02/269 57 58
www.lucaspublicity.be - info@lucaspublicity.be

Opgemaakt te ………………………………………… op …………………………………………
Voor akkoord,
De klant
………………………………………….
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Overeengekomen tussen :
…………………………………………

, vertegenwoordigd door …………………………………………

in de hoedanigheid van …………………………………………
en Volleybalclub Knødde Meise, vertegenwoordigd door

…………………………………………

(bestuurslid)
_______________________________________________________________
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O...Publiciteit op wedstrijduitrusting:
O...Gedeelde ruimte op truitjes van alle ploegen
O...Klein logo (<8cm): € 250 per jaar
O...Groot logo (>8cm): € 400 per jaar
O...Volledige rug of voorkant training volwassenen
O...Groot logo (>8cm) : € 800 per jaar
**************************

O...Publiciteit in het clubtijdschrift «Volleykrantje»:
(6x per jaar, oplage 200 ex)
O...1/8 blad A4:
O...1/4 blad A4:
O...1/2 blad A4:
O...1 blad A4:

€ 30/jaar
€ 55/jaar
€ 100/jaar
€ 150/jaar

+Link naar onze website www.knoddemeise.be
**************************

O...Schenken van een wedstrijdbal: € 50
**************************

O...Vrije sponsoring : ......…………………………………………………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________
Opgemaakt in tweevoud te ………………………………………… op …………………………………………
Voor akkoord,
Voor Knødde Meise
…………………………………………

De klant
…………………………………………
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