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Introductie 

 
De Koninklijke Heibos Sportvereniging (K. Heibos S.V.) bestaat reeds 72 jaar en staat bekend als de 
gezelligste voetbalclub van Kalmthout. 
 
Bij Heibos kunnen jongeren de volledige cyclus doorlopen (vanaf 5 jaar tot senior). Gesteund door 
een enthousiaste groep trainers en begeleiders is ons ledenaantal de laatste jaren fors gestegen. 
 
Alle financiële middelen zijn uiteraard meer dan welkom, zodat al onze spelertjes hun favoriete sport 
naar behoren kunnen uitvoeren. 
 
In deze brochure vindt u een overzicht van de verschillende sponsorpakketten. Deze voorstellen 
bieden een richtlijn en zorgen voor uniformiteit. Speciale wensen zijn natuurlijk mogelijk en worden 
in onderling overleg vastgelegd.  
 
Deze sponsormap bevat geen voorstellen voor kleding-sponsoring. Neem hiervoor contact op met 
één van de verantwoordelijken, hun contactgegevens worden hieronder vermeld. 
 
Als u interesse heeft, aarzel  dan niet om ons te contacteren via één van onderstaande gegevens. 
 
Centrale emailadres 
sponsoring@k-heibos-sv.be 
 
Hans Vermeesch  
Gsm: +32 496 578 789 
 
Frank Van Brabant  
Gsm: +32 476 552 014 
 
Thomas Van Geel  
Gsm: +32 478 466 249 
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1. Uw logo op de vernieuwde website van Heibos S.V. 

Permanente vermelding op de sponsorwall op de website van Heibos (www.heibossv.be).  

 Termijn: 1 jaar 

 Kostprijs: €50,00 (excl. btw) | €60,50 (incl. btw) 

2. Wedstrijdbal  

Vermelding van uw naam en logo in de kantine, gedurende het hele seizoen. 

 Termijn: 1 jaar 

 Kostprijs: €60,00 (excl. btw) | €72,60 (incl. btw) 

3. Combinatie wedstrijdbal en logo op website 

Een combinatie van pakketten 1 & 2. 

 Termijn: 1 jaar 

 Kostprijs: €100,00 (excl. btw) | €121,00 (incl. btw) 

4. Reclamepaneel naast het veld 

Een mooi reclamepaneel naast het veld in één van de 2 zones. Heibos SV regelt voor u de aanmaak 
en de plaatsing van het reclamepaneel. De kostprijs van aanmaak is door de sponsor 1-malig te 
betalen. Indien de sponsor tijdens de looptijd van het contract het paneel wil vervangen, dan moet 
opnieuw een aanmaakkost betaald worden (ook indien het ontwerp ongewijzigd blijft). 
 

Elk reclamepaneel heeft onderstaande specificaties: 

 Materiaal: Dibond (lange termijn buitengebruik) 

 Afwerking: Anti UV en krasbestendig laminaat (5-7 jaar) 

 Afmetingen: 300cm x 75cm 

 Dikte: 4mm 

 Opdrukkleur: Full-color 

 Kostprijs aanmaak: €110,00 (excl.btw) - €133,00 (incl.btw)  

Prijzen zone 1: langs zijlijn kantine 

 1 jaar: €150,00 (excl.btw) | €181,50 (incl.btw) 

 2 jaar: €300,00 (excl.btw) | €363,00 (incl.btw) 

 3 jaar: €400,00 (excl.btw) | €484,00 (incl.btw) 

 5 jaar: €600,00 (excl.btw) | €726,00 (incl.btw) 
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Prijzen zone 2: langs zijlijn overkant kantine & achter de beide goals 

 1 jaar: €250,00 (excl.btw) | €302,50 (incl.btw) 

 2 jaar: €400,00 (excl.btw) | €484,00 (incl.btw) 

 3 jaar: €500,00 (excl.btw) | €605,00 (incl.btw) 

 5 jaar: €700,00 (excl.btw) | €847,00 (incl.btw) 

 

Inbegrepen in dit sponsorpakket: een vermelding op de sponsorwall op onze vernieuwde website! 

5. Vlag met logo, achter de goal 

Achter de beide goals kunnen vlaggen opgehangen worden. Deze zijn zéér goed zichtbaar! Hierbij 
zorgt de sponsor zelf voor de aanlevering van de vlag volgens onderstaande specificaties. 
 

 Afmetingen: max. 3m breed, max. 2m hoog. 

 Oriëntatie: steeds landscape 

 Materiaal bij voorkeur: vlaggendoek 110 g/m² 

 Afwerking bij voorkeur: voorzien van ringen. 

Prijzen: 

 1 jaar: €250,00 (excl.btw) | €302,50 (incl.btw) 

 2 jaar: €400,00 (excl.btw) | €484,00 (incl.btw) 

 3 jaar: €500,00 (excl.btw) | €605,00 (incl.btw) 

 5 jaar: €700,00 (excl.btw) | €847,00 (incl.btw) 

 

Inbegrepen in dit sponsorpakket: een vermelding op de sponsorwall op onze vernieuwde website! 

 

6. Andere 

U kan ook nog andere zaken sponsoren zoals : 
 Logo op de inkomtickets 
 Tombolaprijzen 
 Activiteiten (kaasavond, restaurantdag, kerstfeestje, quiz, jeugdtornooi, jeugddag, senioren 

tornooi, e.d. meer). 
 
U kan gerust even contact opnemen met onze sponsorverantwoordelijke of één van onze 
bestuursleden. U vindt hun contactgegevens vooraan deze brochure. 
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7. Aanleveren logo 

Om een goede kwaliteit van druk te kunnen garanderen, is het belangrijk dat wij uw logo in goede 
kwaliteit ontvangen en naar onze drukker kunnen doorsturen.  
 
Gelieve dan ook uw logo volgens onderstaande richtlijnen aan te leveren: 

 Liefst vector-formaat: .svg, .ai, .drw 
 Vervolgens: .eps, .psd, .pdf (print) 
 Indien geen van voorgaande: .jpg, .png, dit in een zo hoog mogelijke resolutie  

(min. 1500px voor paneel, min. 500px voor kleding of andere)  
 
 

Tip: contacteer de firma die uw bedrijfskaartjes, flyers of briefpapier drukt, zij kunnen uw logo 
waarschijnlijk direct doorsturen in het juiste bestandsformaat.  

 


