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Interesse om onze club te 
steunen? 

Heeft u vragen of wenst u meer 
informatie? 

 

Volgende personen helpen u 
graag verder : 

 

Commerciële cel 

Chris Vangheluwe 

chris.vangheluwe@hotmail.com 

GSM : 0471 68 11 79 

 

 

Dirk Maesen 

dirkdmmaesen@gmail.com 

GSM : 0496 16 50 99  
 

 

Luc Lefebvre 

luc.lefebvre2@telenet.be 

GSM : 0496 71 11 46 

 

 

 

 

 

 

 

KSV RUMBEKE 
 

KSV Rumbeke ambieert voetbal op een zo hoog mogelijk 
niveau, met voornamelijk eigen jeugdspelers. De club 
propageert daarbij een attractieve speelstijl op een 
technisch verzorgde en herkenbare manier binnen een 
moderne infrastructuur. De jeugdopleiding fungeert daarin 
als springplank naar het eerste elftal en bij uitbreiding, de 
A-kern. 

De club neemt door zijn werking en uitbouw een 
belangrijke plaats in binnen het verenigingsleven van 
Rumbeke, en bij uitbreiding in Roeselare en omgeving. Zij is 
een stabiele vereniging en een gezonde financiële club 
die aan zijn sponsors een toegevoegde waarde brengt 
door zijn uitstraling als groeiende, sportieve en sociale club.  

De club telt meer dan 500 voetballende leden, verdeeld 
over 32  ploegen, en meer dan 100 medewerkers. 
Gemiddeld worden 12 wedstrijden per weekend 
afgewerkt.  Allen samen brengen ze ongeveer 600 
toeschouwers per weekend naar het sportpark.  

Vanaf 5 jaar tot 70-80 jaar voetballen, kan bij KSV 
Rumbeke. Zowel voor Dames als Heren. 

De Website & Facebookpagina worden dagelijks 
aangepast met artikels en veel foto’s.  

De club organiseert jaarlijks diverse tornooien, stages, extra 
trainingen en evenementen, wat aardig wat volk lokt. 

Het terrein maakt deel uit van het sportcomplex “Sportpark 
Rumbeke” met kunstgrasterrein, 6 grasvelden, een 
nostalgische gezellige kantine en ruime 
parkeergelegenheid.  Uw investering rendeert dagelijks …  
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De mogelijkheden in een overzicht 

 

:: PUBLICITEITSPANELEN 
Plaatsing en publiciteit op het bord op kosten van de club 
Ontwerp logo door sponsor zelf 
Diverse plaatsen langs het hoofdveld of de tribune. 

 
:: SPONSOR JEUGDPLOEGEN 
 Shirtsponsor Jeugdploegen 
 Matchbal Jeugdploegen 
 

:: RECLAME IN DE KANTINE 
 Publiciteitstrip  
 Club van 100 
 TV schermen 

:: WEBSITE 
Zichtbaarheid op de ‘onze sponsors’ pagina op de website is 
gratis vervat in de meeste van bovenstaande sponsoropties.  

:: WEDSTRIJDEN 

 Wedstrijdsponsor 
 Abonnementen. 
 Wedstrijdflyer 
 VIP  
 Voetbalrestaurant 
 
:: SPONSORPAKKETTEN. 

“Meer details over deze 
sponsormogelijkheden 
vindt u op de volgende 
pagina’s.” 

 

“Sponsoring: het kan 
reeds voor kleine 
bedragen. Heeft u 
vragen over 
sponsoring, aarzel niet 
ons te contacteren.” 
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PUBLICITEITSPANELEN  
Wat?  
Het bord wordt opgehangen langsheen het terrein, zodanig dat een maximale 
zichtbaarheid door het publiek gewaarborgd is.  

 Plaatsing en publiciteit op het bord op kosten van de club 
 Ontwerp logo door sponsor zelf 
 Diverse plaatsen langs het hoofdveld (boven, onder, scorebord of de tribune) 

 
Afmetingen? 
 

 Reclamebord : 4m x 0,65m / 3m x 0,65 m / 6m x 0,75m / 9m x 0,75m / 3m x 1,30 m / 6 
m x 1,30m… 

 

Wat krijgt u hiervoor ? 
 
Uw bedrijfsnaam en logo zijn voor de toeschouwers duidelijk in beeld. Wekelijks zullen tijdens 
de wedstrijden en trainingen honderden spelers, ouders en toeschouwers van de 
accommodatie gebruik maken en zal uw bedrijfsnaam in het zicht zijn.  
 
 

 

 

Contractduur? 
 

De overeenkomst voor de 
publiciteitspanelen wordt aangegaan 
voor 4 seizoenen. Na afloop van het 
contract wordt door KSV Rumbeke 
contact opgenomen met de sponsor 
voor mogelijke verlenging. 
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SPONSOR JEUGDPLOEGEN 
 

Shirtsponsor 
 
De shirts van onze ploegen worden bedrukt met het logo van uw bedrijf of zaak. 
 
U kan kiezen uit een uitrusting voor volgende ploegen : 
 

 Jeugdploeg – onderbouw (U6 t/m U9) 
 Jeugdploeg – middenbouw (U10 t/m U13) 
 Jeugdploeg – bovenbouw (U15 t/m U21) 
 

 
 
Wat krijgt u hiervoor ? 
 
Uw publiciteit is gedurende 3 seizoenen zichtbaar op de wedstrijdshirts van onze ploegen.  

 
Daarnaast worden u als sponsor een 
aantal extra’s aangeboden die in 
onderling overleg te bespreken zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Matchbalsponsor 
Steun een jeugdploeg met een matchbal 
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RECLAME KANTINE 
 

Publiciteit op tv-schermen (cafetaria) 
 

Wat? 

Vanaf augustus 2022 beschikken wij over een reclame-wall 
van 5 meter. Uw aangepaste boodschap, een filmpje van uw 
bedrijf, een reclame met foto’s van uw realisaties, uw producten, 
logo, vacature ...  
Iedere bezoeker pikt ze op… 

 
Wat krijgt u hiervoor ? 
 
Projectie van uw reclame op de TV’s in de kantine 
Sponsor levert de inhoud 

Inhoud aanpassen ? 
- Indien zelf: eigen log-in, geen meerprijs 
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Publiciteitsstrip 
STRIP aan inkom hoofdtribune en cafetaria 

 

 

 

 

 

 

Club van 100 

 De club van 100 is een groep mensen 
die in eigen naam (of via de firma) een 
bedrag van 100 euro in een 
fonds storten.  Over dat fonds 
beslissen ze autonoom en 
zonder inmenging van het 
bestuur.  Zij geven aan naar 
welk initiatief dat de club voordragt 
het fonds gaat.  Aan de club van 
100 zijn ook een aantal voordelen verbonden: korting, 
welkomstgeschenk, enz...  

 

WEBSITE 

Bedrijfslogo op de website van KSVR  

Duur: 4 jaar 

Uitwerking op de website op kosten 
van de club 
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WEDSTRIJDEN 

Wedstrijdsponsor 
 

Vermelding op de website onder Matchsponsors 

Aankondiging op de kalender ;  

Vermelding flyer elke thuiswedstrijd (15) 

Aftrap geven + foto 

10 zitplaatsen hoofdtribune, 10 VIP-kaarten wedstrijd,  
4 consumpties/persoon, aparte parking 

Belegde broodjes na de wedstrijd 

Diner voor 4 personen bij één thuiswedstrijd van fanion KSV Rumbeke  - keuze uit 4 per 
seizoen (bijkomende etentjes mogelijk)  
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Abonnementen 
 Toegang tot elke thuiswedstrijd met zitplaats in hoofdtribune  
 15 competitiewedstrijden, oefenwedstrijden inbegrepen 

VIP-Abonnementen 
 Toegang tot elke competitiewedstrijd, oefenwedstrijd met zitplaats in hoofdtribune  
 Vrije toegang tot de VIP-ruimte  
 Bij aankomst een flesje Cava, tijdens de rust koffie, gebak en digestief en na de 

wedstrijd belegde broodjes 
 Een ideaal en perfect netwerkmoment in het aangenaam kader van de vernieuwde 

VIP-ruimte 

 

VIP-Ticket 
 Dagticket 
 Vrije toegang tot de VIP-ruimte. 
 Bij aankomst een flesje Cava, tijdens de rust koffie, gebak en digestief en na de 

wedstrijd belegde broodjes 
 Een ideaal en perfect netwerkmoment in het aangenaam kader van de vernieuwde 

VIP-ruimte 

 

Wedstrijdflyer 
Publiciteitsvak op flyer KSV Rumbeke   

Verspreid aan de inkom bij elke thuiswedstrijd (15) 
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Voetbalrestaurant  
 4 x per jaar bieden we een unieke 
formule aan: diner met aperitief en 
wijnen/dranken inbegrepen + ontvangst in 
de VIP-ruimte + koffie met gebak en 
digestief tijdens de rust + broodjes achterna 
+ zitplaats hoofdtribune. 

 Een ideaal en perfect netwerkmoment in 
het aangenaam kader van de vernieuwde 
VIP-ruimte 
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SPONSORING OP MAAT 

Wellicht dat uw bedrijf producten of diensten kan leveren tegen bijzonder aantrekkelijke 
voorwaarden. Als tegenprestatie bekijken wij graag de mogelijkheden om uw bedrijf meer 
onder de aandacht te brengen. 
 

 

SPONSORPAKKETTEN 

Diverse combinaties van  
- shirtreclame 
- publiciteitsbord(en) 
- vermelding op kalender / website 
- V.I.P.-abonnementen 
- wedstrijddiner 

Duur: 4 jaar 

Overeen te komen volgens afspraak  
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SPONSORPAKKETTEN 

 
Matchsponsor 

• vermelding op de website onder “matchsponsors” 

• wedstrijdflyer   

• aftrap + foto 

• 10 zitplaatsen  

• 10 VIP kaarten 

• 4 consumpties 

• belegde broodjes  

• Voetbalrestaurant 4 pers  

Publiciteitsbord 

 Bord 3 meter langs terrein (onder) 

 

Website 
 Vermelding op de website met URL naar eigen site 

Extra diner 

 Extra diner voor 2 personen tijdens voetbalrestaurant  
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SPONSORPAKKETTEN 

 
Matchsponsor 

• vermelding op de website onder “matchsponsors” 

• wedstrijdflyer   

• aftrap + foto 

• 10 zitplaatsen  

• 10 VIP kaarten 

• 4 consumpties 

• belegde broodjes  

• Voetbalrestaurant 4 pers  

Publiciteitsbord 

 Bord 3 meter langs terrein (boven) 
 

Website 
 Vermelding op de website met URL naar eigen site 

Extra diner 

 Extra diner voor 2 personen tijdens voetbalrestaurant  

Publiciteitsstrip  

 Ingang kantine 
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SPONSORPAKKETTEN 

 

Matchsponsor 

• vermelding op de website onder “matchsponsors” 

• wedstrijdflyer   

• aftrap + foto 

• 10 zitplaatsen  

• 10 VIP kaarten 

• 4 consumpties 

• belegde broodjes  

• Voetbalrestaurant 4 pers  

Publiciteitsbord 

 Bord 6 meter langs terrein (boven) 

 

Website 
 Vermelding op de website met URL naar eigen site 

Extra diner 

 Extra diner voor 4 personen tijdens voetbalrestaurant  

Publiciteitsstrip  

 Ingang kantine 

  



 

KSV RUMBEKE - stamnummer 5181  -  KBC BE44 4676 3426 9145 -  BTW BE 0430.673.664 

SPONSORPAKKETTEN 

 
Matchsponsor 

• vermelding op de website onder “matchsponsors” 

• wedstrijdflyer   

• aftrap + foto 

• 10 zitplaatsen  

• 10 VIP kaarten 

• 4 consumpties 

• belegde broodjes  

• Voetbalrestaurant 4 pers  

Publiciteitsbord 

 Bord 6 meter langs terrein (boven) 

 

 

Website 
 Vermelding op de website met URL naar eigen site 

Extra diner 

 Extra diner voor 4 personen tijdens voetbalrestaurant  

Publiciteitsstrip  

 Ingang kantine 

VIP abonnement 2 personen  
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Praktische aanpak 

:: Het sponsorcontract 

 

 Als club verkiezen wij overeenkomsten voor vier jaar.  Op die manier werken we op 
langere termijn aan de sportieve uitbouw en toekomst van KSV Rumbeke  
 

 Alternatieven zijn uiteraard mogelijk 
 

 Alle sponsorovereenkomsten bespreken we individueel, zodat wij u telkens een 
overeenkomst op maat aanbieden. Alles is voor ons bespreekbaar.  
 

 Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%), tenzij anders vermeld 
 

 Na ondertekening van het contract ontvangt u de factuur met een betalingstermijn 
van 15 dagen. 


