Alfa solutions Tievolley Tielt vzw
Tievolley Tielt, opgericht in 1985, is een volleybalclub met een sterk
jeugdbeleid en goed ondersteunde seniorenploegen. In West-Vlaanderen zijn
we een van de grootste clubs. Gedurende een competitieseizoen zijn meer
dan 20 ploegen door gans de provincie en daarbuiten op stap om onze
clubkleuren te verdedigen. Ook recreatieve sporters kunnen bij ons terecht.
Dit alles zowel voor meisjes/dames als jongens/heren. Alle recente informatie
hieromtrent is terug te vinden op onze website: www.tievolley.be.
Naast lidgelden en inkomsten uit tal van eigen activiteiten (fuif, eetfestijn, …),
is sponsoring een belangrijk aspect om onze club financieel gezond te houden.
Zo kunnen we alle spelers in staat stellen hun sport te beoefenen in de beste
omstandigheden.
Het bedrijf Alfa solutions, specialist in IT en multimedia, is onze hoofdsponsor.
We hebben ook onze clubnaam verbonden aan dit toonaangevende bedrijf.
Ook voor andere bedrijven zijn er diverse mogelijkheden van sponsoring om
naambekendheid via onze sportclub te verkrijgen.

Ploegsponsoring
Bij deze vorm van
sponsoring wordt een
contract voor 3 jaar
afgesloten. Uw naam en/of
logo staat gedurende 3 jaar
op de uitrusting van een
van onze ploegen.
•

•

•

Seniorenploegen divisie: u sponsort 1 ploeg dames of heren
o Shirtsponsoring: 450 €/jaar (4 sponsors per shirt)
o Broeksponsor: 450 €/jaar
o Mouwschildje: 125 €/jaar
Seniorenploegen provinciaal: u sponsort 1 ploeg dames of heren
o Shirtsponsoring: 300 €/jaar (4 sponsors per shirt)
o Broeksponsor: 300 €/jaar
o Mouwschildje: 125 €/jaar
Jeugdploegen: u sponsort 1 of zelfs 2 ploegjes bij de jeugd
o Shirtsponsoring: 250 of 300 €/jaar (4 sponsors per shirt)
o Broeksponsor: 250 of 300 €/jaar
o Mouwschildje: 125 €/jaar

De sponsor wordt ook vermeld op de website van de club, op de schermen in het cafétaria van de
sporthal, in de infoboekjes van de club, in de competitiekalender, enz. Bij de aanvang van het eerste
competitieseizoen worden de sponsors uitgenodigd voor een foto in de Weekbode.

Publiciteitsbord
Door sponsoring via een publiciteitsbord,
wordt u deel van een groep bedrijven die
tijdens de wedstrijden van onze
divisieploegen extra in de verf gezet
worden. Uw reclame is er niet alleen voor
onze eigen supporters, maar ook voor de
supporters van de bezoekende ploeg die
dikwijls van ver buiten onze eigen
provincie komen.
•
•
•

Contract voor 3 jaar
Bijdrage per jaar: 150 € (1e jaar 100 € extra voor aanmaak bord)
In combinatie met ploegsponsoring: 100 € (1e jaar 100 € extra voor aanmaak bord)

Eénmalige bijdragen
•

•

Wedstrijdbal: ook door het schenken van een wedstrijdbal steunt u onze werking.
o Schenking wedstrijdbal met foto op website en vermelding in clubblad: 75 €
o Schenking wedstrijdbal met foto op website en in de weekbode: 150 €
Eénmalige giften: jaarlijks worden een aantal evenementen georganiseerd die we via sponsoring
tot een goed einde kunnen brengen. Dit kan door financiële ondersteuning (bv. affichesponsor)
of door materiële giften (bv. tombolaprijzen).

Natuurlijk wilt u dat uw investering ook een meerwaarde biedt voor uw bedrijf.
•
•

Voor iedere financiële sponsoring wordt door de club een fiscaal attest afgeleverd.
In functie van de soort bedrijvigheid van uw onderneming kunnen specifieke acties uitgewerkt
worden. Bij bepaalde sponsors worden aankoopcheques ter beschikking gesteld, bij anderen
wordt met een stempelkaart gewerkt. Twee mogelijkheden waarbij de sponsor direct kan
meten wat de return is van zijn sponsoring.

Hebt u interesse om onze volleybalclub te steunen, neem dan contact met één van de bestuursleden
of met Frank Debeil (frank.debeil@telenet.be / 0476/065627) die de coördinatie i.v.m. sponsoring op
zich neemt. We komen desgewenst graag eens langs om dit te bespreken.

Met dank bij voorbaat, Tievolley Tielt

voorzitter Hans Verkest
stamnr. W2041

secretaris Marc Dupont
Kortrijkstraat 72/7, 8700 Tielt

IBAN: BE68 4679 1860 4134

