
 
 

Sponsorvoorstellen Koninklijke Sint-Truiden Basket Bal v.z.w. 

Seizoen 2020 – 2021  
 

 

 

Sponsorvoorstel 1 : Naamsponsor 

 

Wij doen een voorstel naar een  naamsponsor, aan wie we onze clubnaam willen verbinden.   

Daarbij garanderen we  exclusiviteit  binnen de sector. 

 

Deze naamsponsor wordt betrokken bij alle mogelijkheden van sponsoring : shirtreclame – 

ook bij de jeugdploegen - bordenreclame, opname in publicaties zoals affiches, kalenders, 

aankondigingen in de pers, nieuwsbrief, website, enz. 

 

Prijs o.t.k. 

 

Sponsorvoorstel 2 : Hoofdsponsors 

 

Naast de naamsponsor hebben we natuurlijk ook hoofd- en structurele sponsors nodig om het 

budget te vervolledigen. Zoals bij de naamsponsor wordt ook de exclusiviteit verzekerd 

binnen de sector. Voor de hoofd – en structurele sponsor zijn de shirtreclame vooraan of 

achteraan en/of de shortreclame voor- en achteraan voorbehouden. 

Deze sponsors worden betrokken bij alle mogelijkheden van sponsoring : reclame op shirt of 

broek, bordenreclame, opname in publicaties zoals affiches, kalenders, nieuwsbrief, website 

…enz. 

Wij werken een voorstel voor U uit in prijzen variërend vanaf 1.250 €.(exclusief) – broek – en 

2.000 € (exclusief) – shirt. 

 

 

Sponsorvoorstel 3 : Affichesponsoring 

 

• Uw reclameaankondiging op een meerkleuren affiche met de seizoenskalender van de  

seniorenploegen.. Formaat  +/- 10./07 cm per eenheid. 

• Prijs : 125 € + 21 % BTW 

• Visuele aanwezigheid  op 200 uithangpunten tijdens het ganse seizoen 

 

Sponsorvoorstel 4 : Eén reclamebord  

 

• Uw reclamebord formaat 1.20*0.60 met het door U voorgestelde logo en tekst. 



• Visuele aanwezigheid van uw firma op de wedstrijden van alle seniors- en alle 

jeugdploegen. 

• Aangezien alle seniors- en jeugdploegen tijdens hetzelfde weekend thuis spelen wordt 

uw bord gezien door supporters en ouders van al onze ploegen. 

• De bekercompetities krijgt U als bonus. 

• Prijs : € 225 + 21% BTW 

• Supplement aanmaakkost voor het bord (éénmalig) : € 75 (BTW exclusief) 

• 1 vast abonnement geldig voor alle wedstrijden. 

 

 

Sponsorvoorstel 5 : Dubbel reclamebord, klein wandbord of spandoek 

 

• Twee reclameborden formaat 1.20*0.60 met het door U voorgestelde logo en tekst. 

Dus visuele aanwezigheid van uw firma op alle seniors- en jeugdwedstrijden. 

• De bekercompetities krijgt U als bonus. 

• Prijs : € 450 + 21 % BTW 

• Eenmalige aanmaakkost  : € +/- 100-120 (BTW exclusief) 

• 2 vaste abonnementen  voor alle wedstrijden 

 

Sponsorvoorstel 6 : Extra groot reclamepaneel of spandoek op de wand 

 

• Een groot reclamepaneel formaat 3.00*1.00 (of spandoek) met uw publiciteitsopdruk. 

Dus visuele aanwezigheid van uw firma op alle wedstrijden van  seniors en jeugd 

.Prijs : € 750 + 21% BTW ; Eventuele aanmaakt paneel of spandoek exclusief   

• U krijgt als bonus : 4 vaste abonnementen voor klanten, vrienden, … 

• U mag eigen propagandamateriaal aanleveren of uitdelen op de wedstrijden. 

 

Sponsorvoorstel 7 : Logo- of advertentieprojectie 

 

• Uw reclameaankondiging of logo geprojecteerd in het cafétaria . 

• Formaat scherm 42 inch (telkens een interval van 15’) 

• Prijs : 50 € (exclusief BTW) per ingelast interval 

  

Sponsorvoorstel 8 : Abonnement-Steunkaart 

• Een abonnement/steunkaart  met gratis inkom voor alle seniors- en jeugdwedstrijden 

(oefenwedstrijden en competitie). 

• Prijs : 75 € (indien factuur gewenst : + 21 % BTW)   

 

Sponsorvoorstel 9 : Wedstrijdbal 

 

• U schenkt een wedstrijdbal voor een bepaalde wedstrijd en doet dan zelf de opworp. 

Wij bezorgen U voor deze wedstrijd 2 gereserveerde tribuneplaatsen. 

• U ontvangt voor deze wedstrijd 10 vrijkaarten  voor klanten , werknemers, vrienden of 

collega’s. 

• Prijs : € 150 + 21% BTW 

 

 



 

Sponsorvoorstel : Een voorstel voor U op maat ! 

 

Mocht één van de volgende voorstellen U bevallen, maar hebt U suggesties om kleine 

bijsturingen te doen, geen probleem ! U wenst met andere woorden een sponsorvoorstel op 

maat : dit kan uiteraard ! 

 

* 

                                                           *                            * 

U kan ten allen tijde vrijblijvend contact opnemen met de leden van  het bestuur. 

Wenst U een kennismaking met onze club , geef ons gerust een seintje. 

 

Namens de Koninklijke Sint-Truiden Basket Bal v.z.w., 

 

Ludo Van Beeck 

Voorzitter 

 

GSM: 0477-243526                                 E-mail : ludovanbeeck@yahoo.com 

 

Deze map met sponsorvoorstellen werd U aangeboden door : 

 

NAAM ........................................................................................................................................ 

 

GSM : ......................................... E-mail : .................................................................................. 

         

 

 

Geachte, 

 

Sint-Truiden BB, 0247, gesticht in 1947 heeft reeds een hele geschiedenis om op terug te 

blikken. 

Als bestuur van KSTBB zijn wij weer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe 

seizoen en dit betekent ook het rond krijgen van ons budget voor onze 13 ploegen (4 senioren 

en 9 jeugd) . De corona-pandemie maakt dit geenszins gemakkelijk. 

Wij streven met de jeugd al een 10-tal jaren een zeer gedreven opleiding na. 

Voor de senioren is de doelstelling reeds enkele jaren bereikt om terug in de landelijke 

afdeling te geraken. Wij willen met onze ploeg weer hoog eindigen (subtop).  

Engagement en ambitie houden natuurlijk een kostenplaatje in. 

We zouden dan ook graag publiciteit voor jullie willen voeren. 

U begrijpt dat wat financiële steun onontbeerlijk is voor de leefbaarheid van onze vereniging. 

Wij hopen dan ook op jullie steun te mogen rekenen of alvast een onderhoud met u te kunnen 

regelen. 

Zo kunnen we in de toekomst mede dank zij u KSTBB terug op een plaats brengen en 

handhaven waar zij thuishoren.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Ludo Van Beeck 

mailto:ludovanbeeck@yahoo.com

