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WIE ZIJN WIJ?
Antwerp Volleys vzw is “de” volleybalvereniging van ’t Stad, ons doel is drieledig:
•

•
•

Volleybal aanbieden aan de Antwerpse regio van een zo hoog mogelijk niveau, voor het seizoen 202223 treden onze dames aan in de liga A (hoogste niveau) en onze heren in Nationaal 1 (tweede
niveau).Vorig jaar eindigden onze dames op de 6de plaats en de heren werden vice-kampioen.
Promoten van het volleybal in de Antwerpse regio: in de lokale community, het bedrijfsleven en de
lokale overheden.
Lokale jonge talenten de kans geven zich verder te ontwikkelen onder de deskundige leiding van
gediplomeerde coaches en trainers, met als ultieme doel deel uit te maken van de fanionteams.
Hiertoe brengen we zowel bij de dames als de heren een beloftenteam in competitie in de reeks
Nationaal 3, samengesteld uit talentvolle jongeren uit de Antwerpse regio.

In 2017 werd een samenwerkingsverband ANTWERP4VOLLEY opgericht door Antwerp Volleys vzw, Oxaco
BVC Antwerpen, Volmar Ekeren en Fixit Volley Kalmthout, recentelijk is ook VC MORTSEL toegetreden zodat
we samen met de meer dan 1.500 actieve leden het volleybal kunnen promoten, een brede jeugdwerking
uitbouwen, de talenten doen excelleren in de jeugdacademie en de beloftenteams. Het project is erkend en
gesubsidieerd door de Stad Antwerpen.

Kerststage 2021

Finales beker van Antwerpen – 18 april 2022
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DAMESTEAM Liga A - BRABO ANTWERP V.T (W)
Ons ladies team eindigden vorig seizoen op de 6de plaats in de competitie en bereikte de halve
finale van de beker van België.
De ambities zijn:
- Een vaste waarde blijven in de liga A.
- Een top 5 plaats in het kampioenschap wat recht geeft op deelname aan de Europees
Volleybal.

HERENTEAM Nationaal 1 - BRABO ANTWERP V.T. (M)
Onze heren werden vice-kampioen en misten dus de promotie naar de Euromillions League en
verloren verdienstelijk de 1/8 finale van de beker van België van Haasrode Leuven (EMVL)
De ambities zijn:
- Top 3 in het kampioenschap.
- 1/8 finale beker van België
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GIRLS TEAM NATIONAAL 3 - BRABO ANTWERP GIRLS
Onze girls speelden een verdienstelijk kampioenschap en eindigden op de 6de plaats in de
rangschikking en bereikten de halve finale in de beker van Antwerpen.
De ambities zijn:
- Top 4 in het kampioenschap.
- Op termijn overgaan naar hogere reeksen en zo dichter bij het niveau van dames in de liga
te benaderen

BOYS TEAM NATIONAAL 3 - BRABO ANTWERP BOYS
De boys eindigden in hun eerste jaar op de 9de plaats in de competitie en verloren in de ¼ finale
van de beker van Antwerpen van Noorderkempen Beerse.
De ambities zijn:
- Top 6 in het kampioenschap.
- 1/4 finale beker van Antwerpen
- Op termijn overgaan naar hogere reeksen en zo dichter bij het niveau van de heren in
Nationaal 1.
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TRAININGEN & THUISWEDSTRIJDEN
Alle trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in de Arena “Home of Volleybal”, Arenaplein 1 in Deurne
Antwerpen.
De Arenahal is een oud fort (1850) in 1965 door de befaamde Antwerpse architect Renaat Braem
omgebouwd naar een moderne sportarena, met behoud van de oorspronkelijke munitieopslag-plaatsen en
dienstlokalen die tegenwoordig gebruikt worden voor de organisatie van de VIP evenementen.
De zaal biedt plaats aan 1.200 toeschouwers en is gehomologeerd voor de liga A en Europese wedstrijden,
de ideale plaats om topsport en business samen te brengen.
We streven er naar en indien de kalender het toelaat om alle 2 weken een thuisweekend met zaterdag en
zondag, een beloftenwedstrijd om 15.30 h en een fanionteam dames of heren om 20.30 u. gecombineerd
met een VIP- of clubevent tussen de 2 wedstrijden. De competitie loopt normaal van half september 2021
tot eind april 2022.
De trainingen vinden plaats in de avonduren, 4 x per week voor de dames en 3 x per week voor de heren in
combinatie met power- en stabilisatieoefeningen in onze eigen powerzaal in de Arena.

+1500 spelende leden en vrijwilligers
1200 plaatsen in de Arenahal
+3500 volgers op facebook, LinkedIn & Instagram
+5000 fans en sympathisanten
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MISSIE
Wij ijveren voor het aanbieden van de juiste sportieve begeleiding aan jonge speelsters en spelers uit het
Antwerpse om hun volleytalent verder te ontwikkelen naar het hoogste niveau.

VISIE & WAARDEN
•

•
•

Wij willen een vaste waarde blijven in de bovenste helft van de liga A bij de dames en dit worden
bij de heren, door de speelsters en spelers de nodige professionele sportieve begeleiding te
garanderen. Jeugdspeelsters en spelers te laten proeven en doorgroeien naar de eerste teams in de
liga A.
Het uitbouwen van een volleybalvereniging gebaseerd op deugdelijk bestuur, fair-play en inzet van
vrijwilligers.
Antwerpen vertegenwoordigen binnen de sportwereld en in het bijzonder de volleybal-wereld,
gesteund en gerespecteerd door de lokale overheid, de bedrijfswereld en de lokale
gemeenschappen.
JEUGD

VRIJWILLIGERS

PLAY FOR SUCCES
SUCCESS
FAIRPLAY

GEMEENSCHAP

INCLUSIEF

Jonge speelsters en spelers helpen hun maximum potentieel te bereiken door
kwalitatieve coaching en begeleiding.
Groot respect voor vrijwilligerswerk die door hun bijdrage de praktische organisatie
mogelijk maken.
Samen streven naar succeservaringen waarbij men spel- en leerplezier in een
topsportomgeving centraal stelt.
Passie voor eerlijk en correct spel, op en naast het veld.

Impact op de lokale gemeenschappen, door de promotie van volleybal
binnen scholen, verenigingen en gemeenschappen.
Iedereen welkom!

Volleybal sessies voor mensen met een beperking in samenwerking met Primavera Merksem.
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WAAROM PARTNER WORDEN ?
Volleybal is een olympische sport, met 220 landen aangesloten bij de FIVB, één van de meest verbreide
sporten ter wereld.
In België met meer dan 70.000 beoefenaars is het de nummer 1 van de zaalsporten, volleybal is bij uitstek
een familiesport, getuige de jaarlijkse bekerfinale in het Antwerpse sportpaleis voor meer dan 10.000
toeschouwers.
Volleybal is niet de sport van de grote bedragen, voor vele speelsters en spelers is het een huzaren-stukje
om 3-4 trainingen en een weekendwedstrijd te combineren met universitaire studies of een fulltime job.
Ons sport- en verenigingsleven is één van de belangrijke fundamenten van onze maatschappij, het is dan
ook belangrijk dat iedereen, zeker na het coronatijdperk, zijn bijdrage blijft doen, van vrijwilliger tot het
bedrijfsleven tot de overheid, aan de in stand houding en verdere uitbouw van zowel de recreatieve- als
de topsportbeoefening in Antwerpen.
Als sponsor kan je overwegen om uw naam te verbinden aan de ondersteuning van een sportief project dat
mogelijk nauw aansluit bij het imago van uw bedrijf, JONG, TALENT, DYNAMISCH, FAIRPLAY en FAMILIAAL.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visibiliteit op een vaak bezochte locatie voor sport en events door reclameborden.
Interessant potentieel klantenbereik in eigen streek gelinkt aan sport.
Deelname aan business en netwerk gerelateerde events om uw netwerk te vergroten.
Opzetten van activatie voor uw product of diensten ondersteund door de teams en het bestuur.
Influencer marketing via onze speelsters en spelers en de sociale media kanalen.
Topmatchen en VIP-events bijwonen met uw relaties of klanten.
Jaarlijkse fotoshoot met onze topspeelsters en speelsters.
Commerciële acties via een link op onze website naar uw bedrijf.
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BUSINESS CLUB A4V
De leden van de businessclub A4V, worden uitgenodigd op alle thuiswedstrijden, de VIP evenementen
gekoppeld aan de belangrijkste thuismatchen en nog een 4-tal keren op niet wedstrijd gerelateerde
netwerkevents op locatie.
Zij maakten reeds deel uit van de businessclub in 2021-22:
Interfreight Antwerpen
Import/export Zwitserland, distributie, douane en expeditie
Fresh Connection
Reefer cargo experts
Errea
Teamoutfit
Teamcenter Waasland
Sportkledij
The Owl
Communicatiebureau
Jermayo
Sauzen
TWS coolservice/DAIKIN
Koelinstallaties en airconditioning systemen
Intellisol NV
Ledverlichting, zonnepanelen en batterijen
Federale Verzekering
Verzekeringen
Aerts Tuinaannemingen
Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen
Atrius Advocaten
Advocatenbureau
Mexiconatie
Opslag, distributie en expeditie
Solina
Ingrediënten voor de voedingsindustrie
Thuismakers NV
Verbouwingen-Interieur
DBV events BV
Organisatie evenementen
WIVER
Websites
BTL
Groothandel TV, audio en huishoudtoestellen
Gagelmans
Drankencentrale
Group Smulders (Iemants)
Staalconstructies on- en offshore
Cegelec
Ontwerp en uitvoering van technische installaties
Halewijn
Wijnen uit Zuid-Afrika
Global Ink
Fabricatie van inkten
ODOT
Zorgen voor uw laagste energiekost!
Janssens Transport
Transport
Netropolix
IT diensten
Reyns Advocaten
Advocaten
Stream Software
Software voor de maritieme wereld
Thovelko
Installeert, onderhoudt en herstelt technische installaties
Mokafina
Koffie
Bank Delen
Private Banker
Nobelsecurity
Beveiliging en alarm

COMMUNICATIE SOCIALE MEDIA
Onze ladies in Liga A en heren Nationaal 1 zijn het uithangbord en komen wekelijks in de pers en op
geregelde tijdstippen op ATV, meer dan 3.500 volgers op facebook, Instagram en LinkedIn.
The Owl verzorgt onze P.R. en communicatie, berichtgeving over alle wedstrijden van het dames- en
herenteam via facebook, Instagram en LinkedIn.
Via Mailchimp worden onze supporters en geïnteresseerden (3.500 adressen) op geregelde tijdstippen
uitgenodigd voor de belangrijke thuismatchen en evenementen.
Ook de website https://www.volley-brabo-antwerp.be wordt door The Owl up to date gehouden met alle
wetenswaardigheden, wedstrijdverslagen en uitslagen.
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SPONSORING OP MAAT
Reclameborden, digitale vermeldingen op de schermen, floorstickers
In en rond het speelveld en de bezoekersruimtes kunnen we uw boodschap plaatsen met de gepaste
activatie die u wenst.
Shirtsponsoring
U kunt er ook voor kiezen om één van onze hoofdsponsors te worden en dan krijgt u maximale visibiliteit
op wedstrijdshirts van onze speelsters, spelers en technische staff.
Deelname aan events, business seats of VIP-hospitality
Heeft u meer interesse voor onze events, business seats of VIP-hospitality dan kunnen wij voor u een
voorstel op maat opmaken dat tegemoet komt aan uw wensen als sponsor.
Promowedstrijd, foto-shoot, productplacement, kies uw wedstrijd uit om uw nieuw product of dienst te
lanceren, de arena wordt dan UW arena voor 1 avond.

Indien U interesse heeft zouden wij ter gelegenheid van een
persoonlijk onderhoud graag meer vernemen over uw
doelstellingen, specifieke omstandigheden en suggesties welke ons
toelaten om een

“OP MAAT PAKKET”
uit te werken wat best aansluit bij uw bedrijf, uw producten, uw
diensten, uw klanten en uw personeel.

CONTACT
Wenst u meer info rond onze partnership en sponsoring mogelijkheden of heeft uw vragen of
opmerkingen. Contacteer ons dan via info@antwerpvolleys.be of neem contact op met iemand van het
bestuur :
Voorzitter
LUC DISCRY
0474 86 83 12
lucdiscry@hotmail.com
Ondervoorzitter
HARRY de KONING
0475 43 65 71
harry@freshconnection.be
Sportief manager
THOMAS ROSSIE
0476 88 01 55
rossietho@gmail.com
Team manager heren
RUDI BRISON
0468 14 93 65
rudi.brison@icloud.com
Team manager dames
JEAN MARIE VANKERKHOVE
0473 56 23 83
jmvk@telenet.be
Marketing en sales
WILLY VANTRICHTVELD
0486 43 75 11
willeentje@telenet.be
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SPONSORPAKKETTEN
Onderstaand zijn onze standaard sponsorpakketten weergegeven, buiten deze kunnen wij voor U een “op
maat” pakket uitwerken naar uw specifieke wensen.
1. Lid van de businessclub Antwerp4Volley

•
•
•
•
•
•
•

500 euro excl. btw 21%

Uw bedrijfslogo op de website.
Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub voor 1 persoon
2 plaatsen in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en herenteam.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden
Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
de Brabo Antwerp dames en herenteams.

2. Publiciteitsponsor klein

1.500 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Uw reclamebord in de arena afmeting 150 x 100 cm , aanmaakkosten 80 euro excl. btw 21%

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteam.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden
Lid businessclub 1 persoon
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden
Mogelijkheid tot deelname aan Vip-dineren ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden
van de Brabo Antwerp dames en herenteams.

2.500 euro excl. btw 21%

3. (C) Publiciteitsponsor groot

•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•
•
•

2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden

•

Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 2 modules van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 2 personen
2 plaatsen in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteam.
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.
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3. (B-C) Team sponsor girls of boys team

2.500 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•

Uw logo (klein) op het shirt of de broek van het girls of boys team.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 1 persoon.
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteam.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden.
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 1 module van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

4. Team hoofdsponsor girls OF boys team

3.500 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•

Uw logo (groot) op het shirt of de broek van het girls of boys team.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 2 personen
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteam.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden.
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 1 module van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

5. Teamsponsor dames OF herenteam:

4.500 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•
•
•
•

Uw logo op de kledij A, B, of C

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 2 personen
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Interfreight Antwerp dames en
herenteam.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden.
Uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 2 modules van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

(A) Uw logo (klein) op het shirt of de broek van het dames of heren team.
(B) Uw logo (groot) op de opwarmshirts van het dames of herenteam.
(C) Uw logo ( groot) op de rug van de Poloshirts van de technische staff.
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6. (B-C) Hoofdsponsor dames OF herenteam
(deze formule is exclusief voor uw bedrijf binnen uw sector)

8.000 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Uw logo-floorsticker op het speelveld 3.00 x 1.00 m tijdens alle thuiswedstrijden, aanmaakkosten
250 euro excl. Btw.

•

Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 2 modules van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Tijdens alle thuiswedstrijden Uw reclamebord aan de wand van de arena afmeting, 2 modules van
150 x 100 cm aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•

(A) Uw logo (groot) op het shirts van het damesteam.
OF

•

(B) Uw logo (groot) op de shirts van het herenteam.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 2 personen
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteams.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden
2 uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
2 gratis uitnodigingen voor een VIP pakket tijdens de 2023 Euromillions bekerfinale in het
Sportpaleis.

6. (A) Club sponsor dames EN herenteam

8.000 euro excl. btw 21%

•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•

Uw logo-floorsticker op het speelveld 3.00 x 1.00 m tijdens alle thuiswedstrijden, aanmaakkosten
250 euro excl. Btw.

•

Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 2 modules van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Tijdens alle thuiswedstrijden Uw reclamebord aan de wand van de arena afmeting, 2 modules van
150 x 100 cm aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•

Uw logo (klein) op het shirt of de broek van het dames, heren en girls en boysteam.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 2 personen
2 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en herenteams.
2 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden
2 uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
2 gratis uitnodigingen voor een VIP pakket tijdens de 2023 Euromillions bekerfinale in het
Sportpaleis.
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7. CLUB hoofdsponsor dames EN herenteam
(deze formule is exclusief voor uw bedrijf binnen uw sector)

15.000 euro excl. btw 21%

•
•
•
•

Uw bedrijfslogo op de website.

•
•
•

4 toegangen tot de VIP bar voor en na de thuiswedstrijden

•

1 wedstrijd “in the picture” waar je je bedrijf via promo (gadgets, flyers, banners) in de kijker kan
zetten tijdens een wedstrijd naar keuze.

•
•

Promo-campagne voor uw product via photoshoot met het dames of herenteam

•

Tijdens alle thuiswedstrijden uw reclamebord rond het speelveld in de arena, 4 modules van 150 x
100 cm , aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Tijdens alle thuiswedstrijden Uw reclamebord aan de wand van de arena afmeting, 4 modules van
150 x 100 cm aanmaakkosten per module 80 euro excl. btw 21%.

•

Mogelijkheid tot deelname aan Vip-diners ter gelegenheid van de belangrijkste thuiswedstrijden van
het Brabo Antwerp dames en herenteam.

•

Uw logo (groot) op het shirt of de broek van het dames en heren team.

Uw bedrijfslogo op de screens in de VIP ruimte en de bars.
Lid businessclub 4 personen
4 Zitjes in de VIP-tribune bij de thuiswedstrijden van het Brabo Antwerp dames en
herenteam.
4 uitnodiging voor B2B cross business netwerkavonden.
4 gratis uitnodigingen voor een VIP pakket tijdens de 2023 Euromillions bekerfinale in het
Sportpaleis.

Uw logo-floorsticker op het speelveld 3.00 x 1.00 m tijdens alle thuiswedstrijden, aanmaakkosten
250 euro excl. Btw.

8. Naamsponsor: zowel voor dames- als herenteam is dit pakket in onderhandeling voor het seizoen
2022-23.
(deze formule is exclusief voor uw bedrijf binnen uw sector)

13

WEDSTRIJDEN
1. Promo wedstrijd van en voor uw bedrijf.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Offerte op aanvraag

De thuiswedstrijd naar keuze wordt UW wedstrijd, de arenahal is voor 1 avond UW arena.
U kan voor de wedstrijd uw gasten uitnodigen voor een receptie in een aparte ruimte waar
te toegang exclusief is voor uw gasten, welke wij voor U organiseren, volledig volgens
wensen. (prijs p.p. vooraf overeen te komen naargelang de specificaties)
Uw gasten worden exclusief ontvangen door onze hostessen.
De wedstrijd wordt via de sociale media (Facebook, Instagram en LinkedIn) aan gekondigd
als “Brabo Antwerp Volley Team versus …………………………………….” hosted by “uw bedrijf of
organisatie”
U heeft voor uw gasten gereserveerde zitjes en blok op de VIP tribune.
U kan reclame aanbrengen naast het speelveld en in de VIP ruimte.
U kan aan productplacement doen: product-tasting, reclamefolders, uitdelen goodies
U doet de opslag van de wedstrijd en mag de wedstrijdbal als aandenken meenemen.
Na de wedstrijd is er een “meet en greet” voorzien met de spelers of speelsters en de
technische staff in de VIP bar exclusief voor uw gastentijdens het nuttigen van een glas.

2. Schenk de wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van ons damesteam
(liga A) of herenteam in Nationaal 1 en beleef de wedstrijd met uw
genodigden vanop de eerste rij:
• Meet & greet met de spelers
• Omroepen van uw bedrijf als “schenker van de wedstrijdbal”
• Uitvoeren van de opslag
• 4 Vip toegangskaarten en 24 drankjetons voor de VIP bar.
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250 euro excl. btw 21%

3. Opdruk wedstrijd outfit (volgens gekozen sponsorpakket)
Wedstrijdshirt en broek (minimum 12 spelers)

-

4 grote logo’s - cliché en opdrukkosten:

120 euro excl. btw 21%

-

6 kleine logo’s - cliché en opdrukkosten:

85 euro excl. btw 21%

Dames

Heren

* teamoutfit seizoen 2021-22

Voor alle sponsorpakketten (8 t/m 3) wordt een overeenkomst opgemaakt, businessclub en
publiciteitsponsors krijgen een factuur met de nodige details.
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branche exclusiviteit
website

logo op screens, bars en VIP ruimte
logo op clubcorrespondentie
X
X

reclamebord rond terrein module 1,5 m
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

reclamebord zaal module 1,5 m
1
1
2
1

4
2
2
2
2

floorsticker
2
2
1
1
1

shirt dames - groot
X

X
X

Shirt girl's - groot
X

X
X

shirt heren - groot
X

X
X

Shirt boys - groot
X

X
X

shirt of short dames - klein
X

X

shirt of short girl's - klein
X

X
X

shirt of short heren - klein
X

X

shirt of short boys - klein
X

X

X

opwarmingsshirts dames
X

X

opwarmingsshirts heren
X

X

X
X

X
X
X
X
X

8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

8
4
2
2
2

8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1

Bij 2-jarige overeenkomst 10 % korting, 15 % bij 3-jarige overeenkomst.
Alle voordelen en afspraken gelden voor alle thuiswedstrijden van de 4 teams.
Voor de sponsoring 3 A+B tot en met 8 wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt voor 1 tot en met 3 C maken we een factuur met de vermelding van al de inbegrepen voordelen.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

shirts staff dames

Bedrukking teamoutfit (groot = 120 euro, klein = 85 euro) ten laste van de sponsor, prijzen exclusief btw,

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

shirts staff heren

-

X
X

X
X

promomatch

-

in negotiatie
15.000
8.000
8.000
8.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
3.500
3.500
2.500
2.500
2.500
1.500
500
offerte
250

promocampagne - fotoshoot

Vermeldingen "website" en "screens" in grootte en volgorde volgens belangrijkheid 1 tot 8.
Promowedstrijd, offerte wordt U opgemaakt volgens uw wensen.
VIP tickets & dinners kunnen worden besteld en worden apart aangerekend.
Aanmaakkosten reclameborden (80 euro per module van 1,50 m), floorstickers (250 euro per stuk) ten laste van de sponsor, prijzen zijn ex, btw.

Club naamsponsor
Club hoofdsponsor
Clubsponsor - A
Team hoofdsponsor - dames - B
Team hoofdsponsor - heren - C
Team sponsor - dames - A
Team sponsor - dames - B
Team sponsor - dames - C
Team sponsor - heren - A
Team sponsor - heren - B
Team sponsor - heren - C
Team hoofdsponsor - girls
Team hoofdsponsor boys
Team sponsor - girls - A
Team sponsor - boys - B
Publi sponsor groot - C
Publi sponsor klein
Lid businessclub
Promo wedstrijd
Schenken wedstrijdbal

prijs

VIP zitjes per thuiswedstrijden

-

8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1

Seizoen 2022-23

Toegang VIP bar thuiswedstrijden

HARD RETURN

VIP evenement finale BvB Sportpaleis

SOFT RETURN

lid businessclub

Antwerp Volleys vzw – Arenaplein 1 – 2100 Deurne - KBO BE 0658.799.947
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