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Infobrochure sponsoring  

seizoen 2017-2018 

Toestelturnen is een buitengewoon veeleisende olympische discipline: ze 
vraagt van de gymnasten niet alleen veel durf, kracht, lenigheid en coördinatie, 
maar ook veel inzet, doorzettingsvermogen en zin voor perfectie. Om te kunnen 
pieken op wedstrijden zijn stalen zenuwen een noodzaak...  

Deze eigenschappen zijn ook kenmerkend voor een succesvol ondernemer. Als 
zaakvoerder bent u voortdurend begaan met de kwaliteit van uw producten en 
diensten en het imago van uw bedrijf. Precies daarom nodigen we u uit om nader 
kennis te maken met onze ambitieuze sportclub.  

GymTeam Sint-Niklaas groepeert alle wedstrijdgymnasten in de discipline Toestel-
turnen Jongens (TTJ) van de lokale turnkringen Jeroen en Kracht & Geduld. We 
streven het hoogst mogelijke niveau na in deze olympische discipline. Jongens 
vanaf vijf jaar worden in onze club door gediplomeerde trainers opgeleid tot suc-
cesvolle wedstrijdgymnasten in A- of B-niveau. De activiteiten van GymTeam Sint-
Niklaas zijn toegankelijk voor alle kinderen die over de juiste aanleg én over vol-
doende motivatie beschikken. Dé grote voorbeelden voor al onze leden zijn onze 
bekendste teamleden Koen Van Damme, hij nam als militair-topsporter deel aan 
de Olympische Spelen in Peking in 2008 en Luka Van den Keybus, medaille-
winnaar op de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing 2014.  

Omwille van het grote trainingsvolume eigen aan deze discipline dringt een semi-
professionalisering van ons trainerskorps zich op. Als vrijwilligersvereniging zon-
der commerciële doeleinden kunnen we dit niet realiseren zonder externe hulp.  

We zoeken zakenpartners die zich herkennen in onze waarden 
en ambities en willen bijdragen tot de professionalisering van 

onze jonge club.  

Voor bijkomende inlichtingen over de voorgestelde formules kan u vrijblijvend con-
tact opnemen met onze sponsorcoördinator. U vindt alle nuttige clubgegevens op 
de achterzijde van deze folder. Op aanvraag bezorgen we u ook ons eigenlijke 
sponsordossier, waarin zowel onze club als de diverse sponsoringformules uit-
gebreider worden voorgesteld. Indien u beslist om GymTeam Sint-Niklaas te steu-
nen, ontvangt u van ons een schriftelijke overeenkomst ter ondertekening. We be-
zorgen u ook een fiscaal attest na ontvangst van uw betaling. Elke vorm van spon-
soring is tevens mogelijk onder vorm van sponsoring in natura. 

We zijn ervan overtuigd dat een professionele samenwerking tussen uw onderne-
ming en onze vereniging kan resulteren in prachtige resultaten voor beide partijen. 
We bedanken u in elk geval oprecht voor uw belangstelling in onze club en we 
wensen u en uw bedrijf graag een schitterende toekomst toe!  

Het bestuur van GymTeam Sint-Niklaas 
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GymTeam Sint-Niklaas 

Omwille van de bedrukking op de 
wedstrijduitrusting vragen we van alle 

hoofdsponsors een engagement 
voor twee seizoenen. 

GOUDEN  
HOOFDSPONSOR 

€2000/seizoen 
Max. één sponsor  

 

ZILVEREN  
HOOFDSPONSOR 

€1250/seizoen 
Max. twee sponsors  

 

BRONZEN  
HOOFDSPONSOR 

€750/seizoen 
Max. drie sponsors  

 

Firmalogo op wedstrijduitrusting 
(volgens FIG-voorschriften) 

      

  

Maillot 
op de borst 

(max. 60 cm2) 
– – 

Wedstrijdsweater 
op één of meerdere plaat-

sen naar keuze  
(samen max. 200 cm²) 

– – 

Kreitsbroek – 
op de heup  

aan de voorzijde 
(max. 30 cm2) 

– 

T-shirt 
plaats naar keuze 

(max. 60 cm²) 

plaats volgens beschik-
baarheid 

(max. 40 cm²) 

plaats volgens beschik-
baarheid 

(max. 20 cm²) 

Short – – 
op de heup  

aan de voorzijde 
(max. 20cm2) 

Sporttas 
plaats naar keuze 

(max. 100 cm²) 

plaats volgens beschik-
baarheid  

(max. 50 cm²) 
– 

Firmalogo op T-shirt dat dagelijks tij-
dens trainingen wordt gedragen 

op de voorzijde 
(“Gouden formaat”) 

op de rugzijde 
(“Zilveren formaat”) 

op de rugzijde 
(“Bronzen formaat”) 

Firmalogo op alle drukwerk van de 
club (briefpapier, onthaalbrochure, ...) 

   

Firmalogo op clubwebsite met link 
naar uw website 

op elke pagina permanent 
zichtbaar 

op elke pagina 
alternerend met foto’s 
 en/of andere logo’s 

op elke pagina 
alternerend met foto’s  

en/of andere logo’s 

Advertentieruimte in Gym-
Team.nieuwsbrief 
(verschijnt 4x/seizoen) 

1 bladzijde ½ bladzijde ¼ bladzijde 

Activiteiten georganiseerd door Gym-
Team Sint-Niklaas 

      

   

Advertentieruimte in  

programmaboekje 
1 bladzijde 1 bladzijde ½ bladzijde 

Publiciteit bij GymTeam  

organisaties 

spandoek, paneel of info-
standje 

spandoek of paneel spandoek of paneel 

Firmalogo 
op de flyers, affiches en T-
shirts van de medewerkers 

op de flyers – 

VIP-tickets 
(toegangstickets voor wedstrijden) 

10 5 2 

Hoofdsponsors 
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Jaarsponsors 

We vragen een engagement voor minstens één seizoen.  

U heeft de mogelijkheid om op de website én/of in de GymTeam.nieuwsbrief te adverteren  
(4 nummers per seizoen). Alle jaarsponsors worden vermeld op de sponsorpagina van de clubwebsite. 

Indien u voor een combinatie van beide kiest, bieden wij u 10% korting op het totaalbedrag. Alle mogelijke com-

binaties tussen linker- en rechterkolom in onderstaande tabel zijn toegelaten. 

Website Bijdrage Bijdrage GymTeam.nieuwsbrief 

    

Uw firmalogo wordt permanent 
getoond op elke pagina van onze 
clubwebsite  
(incl. link naar uw eigen website) 

€300 

(goud) 

€200 

(goud) 

Volledige pagina advertentieruimte  
in elke nieuwsbrief 

(4x per seizoen) 

Uw logo verschijnt op elke pagina 
van onze clubwebsite alternerend 
met foto’s en/of andere firmalogo’s  
(incl. link naar uw eigen website) 

€200 

(zilver) 

€150 

(zilver) 

½ pagina  
advertentieruimte 

 in elke nieuwsbrief 
(4x per seizoen) 

Uw logo wordt vermeld op de 
sponsorpagina van onze clubweb-
site  
(incl. link naar uw eigen website) 

€50 

(brons) 

€100 

(brons) 

¼ pagina  
advertentieruimte 

 in elke nieuwsbrief 
(4x per seizoen) 

Gelegenheidssponsors 

Eénmalige advertentie in de GymTeam.nieuwsbrief 
U kan éénmalig in een nummer naar keuze adverteren. 

 

Sponsoring van specifieke evenementen 
De tarieven van toepassing op specifieke evenementen zijn verkrijgbaar op verzoek.  
In de aanloop naar een evenement zijn deze ook consulteerbaar via onze website www.gymteamsintniklaas.be 

Advertentieruimte in de GymTeam.nieuwsbrief Bijdrage 

Volledige bladzijde €75 

½ bladzijde €50 

¼ bladzijde €30 

http://www.gymteamsintniklaas.be


www.gymteamsintniklaas.be

 
Benaming GymTeam Sint-Niklaas Jeroen-Kracht en Geduld 

Discipline Toestelturnen Jongens (TTJ) 

Rechtspersoon VZW 

Oprichtingsdatum 1 september 2008 

Stamnummer 736 

Rekeningnummer 979-5911922-68 

E-mailadres info@gymteamsintniklaas.be 

Website www.gymteamsintniklaas.be 

Clubblad GymTeam.nieuwsbrief (verschijnt 4x per wedstrijdseizoen) 

Lid van GymnastiekFederatie Vlaanderen 
Sportraad Sint-Niklaas 

Kwaliteitssysteem Q4GYM–kwaliteitslabel voor gymnastiekclubs, 
behaald in september 2014 

Contactpersoon  
sponsoring 

Geert Verhelst - 03 771 95 09 - geert.verhelst@gmail.com 

Bestuursleden Johan Heirbaut  – voorzitter 
André Van de Walle – ondervoorzitter 
Herman Wilssens – ondervoorzitter 
Dominique Naudts – penningmeester 
Ann De Vos – secretaris 
Geert Verhelst – jeugdsportcoördinator en IKGym-coördinator 
Hans Gyselinck – ledenadministratie 
Cindy Ryckaert – kledijverantwoordelijke 

Trainers Geert Verhelst – trainer B 
Hans Gyselinck – initiator 
Stijn Van Haevere –initiator 
Stijn Van den Abeele 
Pieter Heirbaut 

Juryleden Geert Verhelst – internationaal jurylid 
Koen Van Damme – nationaal jurylid cat. I 
Stijn Van Haevere – nationaal jurylid cat. II 
Hans Gyselinck – nationaal jurylid cat. II 
Johan Heirbaut – nationaal jurylid cat. II 
Pieter Heirbaut – nationaal jurylid cat. II 

Trainingscentrum  
selectie 

Gymnastiekhal Sportcentrum De Witte Molen 
Azalealaan 29, 9100 Sint-Niklaas 

mailto:info@gymteamsintniklaas.be?subject=sponsordossier
http://www.gymteamsintniklaas.be
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Datum …. / …. / …. 

Hierbij verklaar ik, Johan Heirbaut, voorzitter van GymTeam Sint-Niklaas, dat de onderneming 

……………………………………………………………………………………………… (naam van de onderneming) 

……………………………………………………………………………………………… (naam van de vertegenwoordiger) 

……………………………………………………………………………………………… (adres van de onderneming) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… (E-mail) 

……………………………………………………………………………………………… (Tel Nr(s)) 

de jaarwerking van GymTeam Sint-Niklaas sponsort voor een bedrag van € ………………… in 

overeenstemming met onderstaande formule (keuze omcirkelen) uit het sponsordossier. 

 

Dit bedrag wordt overgeschreven op rekeningnummer BE82 9795 9119 2268 met vermelding 
van de sponsor formule. 

 

Na ontvangst van betaling zijn de afspraken volgens het sponsordossier van toepassing. De 
onderneming zal het bedrijfslogo zo spoedig mogelijk overmaken aan GymTeam Sint-Niklaas. 

Dit document werd opgemaakt in tweevoud en ondertekend door beide partijen. 
 

Vertegenwoordiger GymTeam Sint-Niklaas  Vertegenwoordiger van de onderneming 
(naam en handtekening)      (handtekening) 

 

……………………………………………………….…………  ………………………………………………………………… 

HOOFDSPONSOR 

(voor 2 seizoenen) 

JAARSPONSOR GELEGENHEIDSSPONSOR 

WEBSITE NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF 

Goud Zilver Brons Goud Zilver Brons Goud Zilver Brons ¼ p ½ p 1 p 

GymTeam Sint-Niklaas vzw 
p/a Beeldstraat 19 

9140 Temse  
+32 3 771 95 09 

Rek. nr.: BE82 9795 9119 2268 
BTW nr.: 0841.417.689 

E-mail: info@gymteamsintniklaas.be 
   Website: www.gymteamsintniklaas.be  

Sponsorovereenkomst 2017 - 2018 

mailto:info@gymteamsintniklaas.be
http://www.gymteamsintniklaas.be/

