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1 Voorstelling volleybalclub KREG Rotselaar
Volleybalclub KREG Rotselaar is dé volleybalclub van Rotselaar.
KREG Rotselaar heeft in het seizoen 2015-2016 een herenploeg gehad in 1ste provenciale en heel wat
jeugdploegen die op de 1ste plaats eindigden in hun reeks. Onze club bestaat uit meer dan 100 leden
van 7 jaar tot … jaar. We hebben 9 jeugdploegen en 5 seniorenploegen die ingeschreven zijn in de
volleybalcompetitie. De teams trainen en spelen van september tot mei in de Sportoase “De Meander”
te Rotselaar.

1.1

Spelende ploegen seizoen 2016-2017
Jeugdploegen

Seniorploegen

Recreatieploegen

U11 jongens (2de provinciale)
U11 gemengd (2de provinciale)
U13 jongens (2de provinciale)
U15 jongens (2de provinciale)
U15 meisjes (1ste provinciale)
U15 meisjes (2de provinciale, reeks A)
U15 meisjes (2de provinciale, reeks F)
U17 jongens (1ste provinciale)
U19 meisjes (1ste provinciale)

Dames competitie 1 (3de provinciale)
Heren competitie 1 (2de provinciale)
Heren competitie 2 (3de provinciale)

Dames liefhebbers
Heren liefhebbers

2 Geschiedenis van KREG
Velen vragen zich af wat KREG betekent, van wat is het de afkorting?
Het is begonnen in de vroege jaren zeventig bij de chiro (jongens) van Kortrijk-Dutsel. Op zondagmiddag
werd er al eens een volleybalnet opgesteld op het speelplein van de dorpsschool en werd er volleybal
gespeeld. Er werd contact gezocht met chiro-groepen uit de buurt, en even later werd een
minicompetitie geboren tussen chiro's uit naburige gemeenten.
Nu moesten we natuurlijk een naam hebben. De oudste leden hadden in de kelder van de chiro-lokalen
een ruimte ingericht als duistere kroeg. Dit lokaal had als naam "DE KREG" . Omdat de meeste spelers
wel eens in dit lokaal vertoefden werd onze ploeg (eigenlijk meer als grap) ‘KREG’ gedoopt. We zijn die
naam dan maar gewoon blijven gebruiken door de jaren heen.
Het moet toen zowat 1977 zijn als we in een liefhebbers competitie gestart zijn. De eerste thuismatchen
werden ergens in Wilsele gespeeld. Er waren toen niet zoveel sportzalen en er werd meestal in een
parochiezaaltje, in een school of gewoon buiten gespeeld.
Dat ene jaartje liefhebbers competitie smaakte naar meer en we sloten aan bij de Vlaamse
Volleybalbond. Dat jaar was er al een eerste verband met Rotselaar: we trainden toen in het
Montfortcollege. In Holsbeek was men ondertussen begonnen met de bouw van een sporthal. Sportief
was dat eerste jaar een succes. Zonder damesploeg was KREG jarenlang een van de kleinste clubs van
Brabant. We hebben het al die tijd kunnen uitzingen met ongeveer 15 tot 17 leden. Maar we wisten te
overleven mede door het ontbinden van de ploegen van TVELDEKE. Er spelen trouwens nog enkele
mensen van ex 't veldeke bij KREG.
Ondertussen waren de leden uit groot Holsbeek op één hand te tellen en het gemeentebestuur begon
moeilijk te doen of we nog wel een Holsbeekse vereniging waren. We hadden al enkele leden uit
Rotselaar (waaronder onze toenmalige voorzitter) en toen er begonnen werd met de bouw van de
sportzaal in Rotselaar ontstond er interesse om te verhuizen.
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Deze verhuis had als gevolg dat het ledenaantal explodeerde. Het eerste jaar in de Meander telde KREG
twee competitieploegen, een recreatieploeg en een jeugdploeg meisjes. Samen goed voor een 60-tal
leden. Tellen we daarbij de kinderen die initiatie en balvaardigheid volgden, kwamen we ruim boven de
honderd leden.
En zo zijn we gekomen tot 3 seniorenploegen, 2 liefhebbersploegen en 9 jeugdploegen op de dag van
vandaag.

3 Recente ontwikkelingen
3.1

Website en digitale nieuwsbrief

Onze website www.kreg-rotselaar.com is vernieuwd. De website is goed leesbaar op de computer,
maar ook zeer toegankelijk op mobiele apparaten. Op regelmatige basis wordt er ook een digitale
nieuwsbrief gemaakt. De nieuwsbrief is gekoppeld aan de website waardoor hier extra traffic
gegenereerd wordt.

4 Waarom zou u juist onze club steunen?
Jaarlijks wordt er in België miljoenen euro’s aan sponsoring en fundraising besteed. Waarom zou u nu
juist onze club steunen? Volleybalclub KREG Rotselaar onderscheidt zich van andere sportverenigingen
omdat onze sport zich op verschillende punten onderscheidt:







Volleybal is een teamsport,
Volleybal is een sport voor alle leeftijdscategorieën,
Volleybal kan je spelen op competitieniveau of recreatief,
Volleyballers komen uit alle lagen van de bevolking,
Volleybal is van grote educatieve waarde bij de jeugd door het gemengde karakter,
Volleybal heeft een competitie die gespeeld wordt in Sportoase De Meander te Rotselaar of
wedstrijden op verplaatsing.

De laatste jaren is onze jeugdwerking gestegen. Door de goede relatie tussen spelers en trainers
onderling hebben enkele van onze ploegen al zeer goede resulaten behaald. Onze U15M en U17J krijgen
hierdoor de kans om in eerste provenciale te gaan spelen. Wat natuurlijk geweldig is voor spelers en
sympathisanten.

5 Accommodatie
De accommodatie van onze vereniging is gelegen in de Vakenstraat 18 te Rotselaar (Sporthal De
Meander).

6 Sponsoring
Sponsering is een overeenkomst tussen twee partijen. De ene partij bent u als sponsor en de andere
partij is Volleybalclub KREG Rotselaar. U, als sponsor, voorziet de vereniging van geld.
Als tegenprestatie verschaffen wij u communicatiemiddelen om uw naambekendheid te vergroten.
Daarnaast bent u zeer welkom op onze jaarlijkse eetdag en krijgt u een apertief en maaltijd gratis
aangeboden voor 2 personen.
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7 Vormen van sponsoring
Door de mooie prestaties van onze jeugd krijgen we de kans om uit te blinken in eerste provenciale,
maar we willen ook op het veld blinken. Hiervoor hebben we jouw medewerking nodig.
We willen door sponsors aan te trekken nieuwe wedstrijduitrustingen voor onze spelers aanschaffen.
We hebben reeds aan tafel gezeten met “Lavita Sports”. Deze firma heeft een eigen kledinglijn die zich
specifieert in de sport.
We bieden sponsors de kans om mee op onze wedstrijduitrusting te staan of misschien wil jij wel met
je logo ALLEEN als sponsor op onze uitrusting?
Sponsering is op verschillende manieren mogelijk. De tegenprestatie van onze vereniging bestaat over
het algemeen uit het verschaffen van communicatiemiddelen om uw naamsbekendheid te vergroten.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

7.1

Wedstrijdbal = € 35,- per seizoen

U kan ons al steunen vanaf € 35,- per seizoen, welke wij dan goed kunnen besteden in de aankoop van
volleyballen voor onze wedstrijden. Uw naam en logo zal vermeld worden op onze website.

7.2

Social media pakket = € 70,- per seizoen

 Op onze website bieden we de mogelijkheid om uw logo op te nemen met een link naar uw website.
 In onze digitale nieuwsbrief bieden we de mogelijkheid om uw logo op te nemen met een link naar
uw website.
 Vermelding op onze facebook-pagina
Uw logo en naam zal dan van september tot augustus voor de prijs van € 70,- verschijnen op onze
website, in onze nieuwsbrieven en op facebook.
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7.3

Reclameuiting op het wedstrijdtenue

Wij dragen uw logo. Ons wedstrijdtenue biedt hier voldoende mogelijkheden voor.
Een sponsering op onze wedstrijdtenue is een driejaarlijkse overeenkomst.
Mogelijkheid 1: Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor betaalt u € 750,- per jaar (of € 2.000,- ipv € 2.250,- bij een éénmalige storting bij aanvang
van de overeenkomst). Wat krijgt u hiervoor in de plaats?
 Uw naam of logo komt op de rugzijde van ons wedstrijdtenue (groot)
 Uw naam of logo komt op alle sporttassen die door onze leden worden aangekocht binnen de 3 jaar
na ondertekening van deze overeenkomst.
 Uw naam of logo komt op onze website, nieuwsbrieven en facebook-pagina.
 Uw naam of logo wordt vermeld tijdens onze activiteiten georganiseerd door KREG buiten het
volleybal (eetdagen, quiz, ...)
 Bij onmiddellijke betaling van het volledige bedrag (€ 2.000,- per 3 jaar ipv € 750,- per jaar) mag u
zelf kiezen welke ploeg in de mate van beschikbaarheid.
Mogelijkheid 2: Co-sponsor type A
Als co-sponsor betaalt u € 300,- per jaar (of € 800,- ipv € 900,- bij een éénmalige storting bij aanvang van
de overeenkomst). Wat krijgt u hiervoor in de plaats?
 Uw naam of logo komt op de mouw of wedstrijdshort van ons wedstrijdtenue (zelf te kiezen)
 Uw naam of logo komt op onze website, nieuwsbrieven en facebook-pagina.
 Uw naam of logo wordt vermeld tijdens onze activiteiten georganiseerd door KREG buiten het
volleybal (eetdagen, quiz, ...)
Mogelijkheid 3: Co-sponsor type B
Als co-sponsor betaalt u € 200,- per jaar (of € 500,- ipv € 600,- bij een éénmalige storting bij aanvang van
de overeenkomst). Wat krijgt u hiervoor in de plaats?
 Uw naam of logo komt op de rugzijde van ons wedstrijdtenue (klein)
 Uw naam of logo komt op onze website, nieuwsbrieven en facebook-pagina.
 Uw naam of logo wordt vermeld tijdens onze activiteiten georganiseerd door KREG buiten het
volleybal (eetdagen, quiz, ...)
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Hieronder een voorbeeld van onze nieuwe wedstrijdtenue. Waar komt uw logo?

8 Interesse?
We hopen dat u geboeid bent geraakt door het lezen van ons sponsorplan.
We maken graag een afspraak!
sponsors@kreg-rotselaar.com
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Bijlage: Sponsorovereenkomst wedstrijdshirts
Wordt overeengekomen tussen volgende partijen:
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

Volgens statuten rechtsgeldig

:

Voorzitter Dhr. D. De Weerdt

vertegenwoordigd door

:

Penningmeester: Mevr. P. Ogier

Hierna genoemd “de vereniging”
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Volgens statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door

:

Hierna genoemd “de sponsor”

Voorwerp van de overeenkomst:
Ploeg dat zal gesponsord worden:
Alle spelers zullen tijdens alle wedstrijden die
gedurende de tijdsduur van de overeenkomst
worden gespeeld het door de sponsor geleverde
wedstrijdshirt dragen.

:

 Hoofdsponsor (€ 750,- per seizoen) 3 seizoenen
Keuze van sponsoringovereenkomst

:

 Co-sponsor type A (€ 300,- per seizoen) 3 seizoenen
 Co-sponsor type B (€ 200,- per seizoen) 3 seizoenen
 Jaarlijkse betaling, telkens voor 1 september

Keuze van betaling

:

 Eénmalige betaling bij aanvang van deze overeenkomst
(zie bedrag in de overeenkomst)
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie achtereenvolgende jaren :
Startdatum overeenkomst:
Einddatum overeenkomst:
Betaling dient te gebeuren op bankrekeningnummer BE47 9731 3666 7980 op naam van Volleybalclub Kreg Rotselaar of
cash met bewijs van betaling adhv een kwitantie.
verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Bij ingang van de overeenkomst verplicht de vereniging zich tot het aanschaffen van de wedstrijdshirts met bedrukking van
het logo en/of naam van de sponsor;
Het logo van de sponsor moet aangeleverd worden in vectoriëel formaat (pdf/ai/psd/…) via het e-mail adres sponsors@kregrotselaar.com
Ontwerp van de wedstrijdshirts wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de vereniging;
Shirtmaten en hoeveelheden worden bepaald in overleg met het bestuur van de vereniging;
De kosten voor het aanschaffen van de shirts zijn voor rekening van de vereniging;
Indien binnen de tijdsduur van deze overeenkomst een of meerdere shirts kwijtraken en het noodzakelijk is nieuwe
wedstrijdshirts aan te schaffen gebeurt dit op kosten van de vereniging;
Indien het bestuur van de vereniging van mening is dat een of meerdere wedstrijdshirts binnen de tijdsduur van deze
overeenkomst moeten worden vervangen vanwege een sterk afgenomen kwaliteit van de shirts, dan gebeurt dit op kosten
van de vereniging;
Gedurende de duur van deze overeenkomst zijn de wedstrijdshirts eigendom van de vereniging. Na beëindiging van de
sponsorovereenkomst blijven de shirts eigendom van de vereniging.

Artikel 2
2.1
2.2

De kosten van de wedstrijdshirts zijn in het sponsorbedrag opgenomen;
In dit contract wordt met een jaar de periode bedoeld van 1 september van het lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het
daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3
3.1
3.2

De sponsor onthoudt zich van inmenging in het beleid van de vereniging;
De sponsor kan niet zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging.

Artikel 4
4.1
4.2

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;
Indien de sponsor zijn onderneming in een andere rechtsvorm voortzet en/of een andere rechtspersoon inbrengt, verplicht hij
zich dat de andere rechtsvorm en/of rechtspersoon de krachtens deze overeenkomst aangegane verplichtingen overneemt.

Artikel 5
5.1

5.2

Voor wat betreft het aanbrengen van bedrijfsnaam/logo van de sponsor op het wedstrijdshirt wordt deze overeenkomst
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de shirtreclame wordt goedgekeurd door het hoofdbestuur van de
Volleybalclub KREG Rotselaar;
Aan het onthouden van de vereiste goedkeuring, alsook aan een uitspraak van de arbitragecommissie sportsponsoring, kan
door de sponsor geen recht op schadevergoeding jegens het Volleybalclub KREG Rotselaar en de vereniging worden ontleend
.

Artikel 6
6.1
6.2

Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- en/of merknaam van de sponsor dient te geschieden, zal de
vereniging steeds vooraf overleg plegen met de sponsor;
Presentatie, zoals bedoeld in lid 1, welke valt buiten het sportieve optreden van de vereniging, is slechts toegestaan na
uitdrukkelijke goedkeuring van de sponsor.

Artikel 7
7.1

7.2
7.3
7.4

Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd:
a. door ieder van de partijen in het geval dat een der partijen haar verplichtingen niet nakomt;
b. door ieder van de partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden of
geliquideerd wordt;
Bij een tussentijdse beëindiging krachtens lid 1, dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste twee
maanden;
Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief onder vermelding van de reden(en) van tussentijdse beëindiging;
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen teruggave plaats van hetgeen krachtens deze
overeenkomst is betaald of gepresteerd.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Rotselaar, op datum : ____________

Dirk De Weerdt
Voorzitter KREG Rotselaar vzw

Peggy Ogier
Penningmeester KREG Rotselaar vzw

Exemplaar Volleybalclub Kreg Rotselaar vzw

Naam en handtekening sponsor:

Bijlage: Sponsorovereenkomst wedstrijdshirts
Wordt overeengekomen tussen volgende partijen:
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

Volgens statuten rechtsgeldig

:

Voorzitter Dhr. D. De Weerdt

vertegenwoordigd door

:

Penningmeester: Mevr. P. Ogier

Hierna genoemd “de vereniging”
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Volgens statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door

:

Hierna genoemd “de sponsor”

Voorwerp van de overeenkomst:
Ploeg dat zal gesponsord worden:
Alle spelers zullen tijdens alle wedstrijden die
gedurende de tijdsduur van de overeenkomst
worden gespeeld het door de sponsor geleverde
wedstrijdshirt dragen.

:

 Hoofdsponsor (€ 750,- per seizoen) 3 seizoenen
Keuze van sponsoringovereenkomst

:

 Co-sponsor type A (€ 300,- per seizoen) 3 seizoenen
 Co-sponsor type B (€ 200,- per seizoen) 3 seizoenen
 Jaarlijkse betaling, telkens voor 1 september

Keuze van betaling

:

 Eénmalige betaling bij aanvang van deze overeenkomst
(zie bedrag in de overeenkomst)
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie achtereenvolgende jaren :
Startdatum overeenkomst:
Einddatum overeenkomst:
Betaling dient te gebeuren op bankrekeningnummer BE47 9731 3666 7980 op naam van Volleybalclub Kreg Rotselaar of
cash met bewijs van betaling adhv een kwitantie.

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Bij ingang van de overeenkomst verplicht de vereniging zich tot het aanschaffen van de wedstrijdshirts met bedrukking van
het logo en/of naam van de sponsor;
Het logo van de sponsor moet aangeleverd worden in vectoriëel formaat (pdf/ai/psd/…) via het e-mail adres sponsors@kregrotselaar.com
Ontwerp van de wedstrijdshirts wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de vereniging;
Shirtmaten en hoeveelheden worden bepaald in overleg met het bestuur van de vereniging;
De kosten voor het aanschaffen van de shirts zijn voor rekening van de vereniging;
Indien binnen de tijdsduur van deze overeenkomst een of meerdere shirts kwijtraken en het noodzakelijk is nieuwe
wedstrijdshirts aan te schaffen gebeurt dit op kosten van de vereniging;
Indien het bestuur van de vereniging van mening is dat een of meerdere wedstrijdshirts binnen de tijdsduur van deze
overeenkomst moeten worden vervangen vanwege een sterk afgenomen kwaliteit van de shirts, dan gebeurt dit op kosten
van de vereniging;
Gedurende de duur van deze overeenkomst zijn de wedstrijdshirts eigendom van de vereniging. Na beëindiging van de
sponsorovereenkomst blijven de shirts eigendom van de vereniging.

Artikel 2
2.1
2.2

De kosten van de wedstrijdshirts zijn in het sponsorbedrag opgenomen;
In dit contract wordt met een jaar de periode bedoeld van 1 september van het lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het
daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3
3.1
3.2

De sponsor onthoudt zich van inmenging in het beleid van de vereniging;
De sponsor kan niet zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging.

Artikel 4
4.1
4.2

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;
Indien de sponsor zijn onderneming in een andere rechtsvorm voortzet en/of een andere rechtspersoon inbrengt, verplicht hij
zich dat de andere rechtsvorm en/of rechtspersoon de krachtens deze overeenkomst aangegane verplichtingen overneemt.

Artikel 5
5.1

5.2

Voor wat betreft het aanbrengen van bedrijfsnaam/logo van de sponsor op het wedstrijdshirt wordt deze overeenkomst
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de shirtreclame wordt goedgekeurd door het hoofdbestuur van de
Volleybalclub KREG Rotselaar;
Aan het onthouden van de vereiste goedkeuring, alsook aan een uitspraak van de arbitragecommissie sportsponsoring, kan
door de sponsor geen recht op schadevergoeding jegens het Volleybalclub KREG Rotselaar en de vereniging worden ontleend
.

Artikel 6
6.1
6.2

Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- en/of merknaam van de sponsor dient te geschieden, zal de
vereniging steeds vooraf overleg plegen met de sponsor;
Presentatie, zoals bedoeld in lid 1, welke valt buiten het sportieve optreden van de vereniging, is slechts toegestaan na
uitdrukkelijke goedkeuring van de sponsor.

Artikel 7
7.1

7.2
7.3
7.4

Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd:
a. door ieder van de partijen in het geval dat een der partijen haar verplichtingen niet nakomt;
b. door ieder van de partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden of
geliquideerd wordt;
Bij een tussentijdse beëindiging krachtens lid 1, dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste twee
maanden;
Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief onder vermelding van de reden(en) van tussentijdse beëindiging;
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen teruggave plaats van hetgeen krachtens deze
overeenkomst is betaald of gepresteerd.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Rotselaar, op datum : ____________

Dirk De Weerdt
Voorzitter KREG Rotselaar vzw

Exemplaar voor de sponsor

Peggy Ogier
Penningmeester KREG Rotselaar vzw

Naam en handtekening sponsor:

Bijlage: Sponsorovereenkomst - diversen
Wordt overeengekomen tussen volgende partijen:
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

Volgens statuten rechtsgeldig

:

Voorzitter Dhr. D. De Weerdt

vertegenwoordigd door

:

Penningmeester: Mevr. P. Ogier

Hierna genoemd “de vereniging”
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Volgens statuten rechtsgeldig

:

vertegenwoordigd door
Hierna genoemd “de sponsor”

Voorwerp van de overeenkomst:

Bedrag van sponsoringovereenkomst*
(modaliteiten zoals vermeld in het sponsorplan)

:

 Wedstrijdbal (€ 35,-), aantal stuks: _________
 Social-Media pakket (€ 70,-)

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één seizoen, een seizoen duurt van 1 september tot
en met 30 augustus:
Startdatum overeenkomst:
Einddatum overeenkomst:
* aankruisen wat van toepassing is

Betaling dient te gebeuren op bankrekeningnummer BE47 9731 3666 7980 op naam van Volleybalclub Kreg Rotselaar of
cash met bewijs van betaling adhv een kwitantie.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Rotselaar, op datum : ____________

Dirk De Weerdt
Voorzitter KREG Rotselaar vzw

Peggy Ogier
Penningmeester KREG Rotselaar vzw

Exemplaar Volleybalclub Kreg Rotselaar vzw

Naam en handtekening sponsor:

Bijlage: Sponsorovereenkomst - diversen
Wordt overeengekomen tussen volgende partijen:
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

Volgens statuten rechtsgeldig

:

Voorzitter Dhr. D. De Weerdt

vertegenwoordigd door

:

Penningmeester: Mevr. P. Ogier

Hierna genoemd “de vereniging”
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Volgens statuten rechtsgeldig

:

vertegenwoordigd door
Hierna genoemd “de sponsor”

Voorwerp van de overeenkomst:

Bedrag van sponsoringovereenkomst*
(modaliteiten zoals vermeld in het sponsorplan)

:

 Wedstrijdbal (€ 35,-), aantal stuks: _________
 Social-Media pakket (€ 70,-)

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één seizoen, een seizoen duurt van 1 september tot
en met 30 augustus:
Startdatum overeenkomst:
Einddatum overeenkomst:
* aankruisen wat van toepassing is

Betaling dient te gebeuren op bankrekeningnummer BE47 9731 3666 7980 op naam van Volleybalclub Kreg Rotselaar of
cash met bewijs van betaling adhv een kwitantie.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Rotselaar, op datum : ____________

Dirk De Weerdt
Voorzitter KREG Rotselaar vzw

Exemplaar voor de sponsor

Peggy Ogier
Penningmeester KREG Rotselaar vzw

Naam en handtekening sponsor:

Kwitantie sponsoring – cash ontvangen
Exemplaar Volleybalclub Kreg Rotselaar vzw
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

De sponsor:
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Bedrag ontvangen

Omschrijving sponsering

:

€

:

 Wedstrijdbal (€ 35,- per stuk)
 Social-Media pakket (€ 70,-)
 Hoofdsponsor (€ 750,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 2.000,- éénmalige betaling)
 Co-sponsor type A (€ 300,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 800,- éénmalige betaling)
 Co-sponsor type B (€ 200,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 500,- éénmalige betaling)

Ontvangen op _________________

Handtekening:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwitantie sponsoring – cash ontvangen
Exemplaar voor de sponsor
Naam Vereniging

:

Volleybalclub KREG Rotselaar vzw

Gevestigd te

:

Kessel-Lo, J. Pierrestraat 3

Ondernemingsnummer

:

0631.682.311

De sponsor:
Naam

:

Gevestigd te

:

Ondernemingsnummer

:

Bedrag ontvangen

Omschrijving sponsering

Ontvangen op _________________

:

€

:

 Wedstrijdbal (€ 35,- per stuk)
 Social-Media pakket (€ 70,-)
 Hoofdsponsor (€ 750,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 2.000,- éénmalige betaling)
 Co-sponsor type A (€ 300,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 800,- éénmalige betaling)
 Co-sponsor type B (€ 200,- per seizoen) 3 seizoenen (of € 500,- éénmalige betaling)

Handtekening:

