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Voorwoord 

 



FC Dames Ternat vzw is een van de grotere onafhankelijke dames-meisjesvoetbalclubs in Brabant met 

ongeveer 125 spelende meisjes en dames verdeeld over 9 ploegen. Met de goede resultaten van de Red 

Flames in het Europees kampioenschap Vrouwenvoetbal in de UK blijft de interesse verder stijgen. 

De laatste jaren werd via de infrastructuur VZW Outdoor Ternat, waar we samen met KFC Wambeek-

Ternat vzw deel van uitmaken, heel grote inspanningen gedaan om een hedendaagse moderne 

voetbalinfrastructuur te realiseren in samenwerking met de gemeente Ternat. Er werden 2 nieuwe 

kunstgrasvelden aangelegd, 4 nieuwe kleedkamers gebouwd, nieuwe verlichting op terrein 3 geplaatst  

en de elektriciteit op de site werd geregulariseerd.  

Met de snelle groei en de grote investeringen zullen er de komende jaren ook extra inspanningen nodig 

zijn om het stijgende budget rond te krijgen. Een groeiende sponsoring zal één van de belangrijkste 

steunpilaren worden om de club verder te kunnen uitbouwen. Graag willen we dan ook een warme 

oproep doen aan jou, (toekomstige) sponsor, om onze club FC Dames Ternat vzw te steunen. 

In deze brochure kan je de verschillende (co-) sponsormogelijkheden bij onze club bekijken. We 

hopen dat ook jij een gepaste manier vindt om onze club te steunen. Wil je ons op een andere 

manier ondersteunen neem dan contact met ons op. 

Meer info over onze club kan je vinden op de website www.fcdamesternat.be. Wij danken 

U bij voorbaat voor de steun aan onze club. 

Namens FC Dames Ternat/FC Diesel vzw  

Luc Borremans (Voorzitter) 

Stefaan Cordier (Sponsorverantwoordelijke) 

Ondernemingsnummer: 0477431624  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Sponsormogelijkheden 

  
1) PARTNERSHIPS INFRASTRUCTUUR 

 
BRONZEN partner: Giften vanaf 100 € vermelding op website en in nieuwsbrief 
 
ZILVEREN partner: Giften vanaf 150 € of co-sponsor Publiciteitsbord *( info zie punt 2) + 
vermelding op website en in nieuwsbrief 
 
GOUDEN partner: Giften van 250 € of sponsoring publiciteitsbord *( info zie punt 2) ter waarde 
van 250 €. (afmetingen: 2,4m x 0,9m) + vermelding website en nieuwsbrief. 
 
SUPER GOUDEN partner: sponsoring publiciteitsbord* ter waarde van 250 € met vooruitbetaling 
van 3 jaar. (afmetingen: 2,4m x 0,9m) + vermelding op website en in nieuwsbrief. 
 

Grotere borden en banners zijn ook mogelijk. Prijs is overeen te komen. 

 

* Aanmaak panelen is niet inbegrepen in de prijs( ten laste van sponsor). Contract heeft een 
looptijd van 3 jaar. 

 

 

 

2) Publiciteitsbord rond terrein 
 

Het is mogelijk voor bedrijven/zelfstandigen om publiciteitsborden te sponsoren ten voordele van FC 
Dames Ternat (dames- en jeugdploegen) die worden opgehangen rond het terrein van de wedstrijden. 
Indien er op meerdere terreinen gespeeld wordt heeft de sponsor de keuze. 

Sponsoren kan onder volgende voorwaarden: 

    - paneel van 2.40 X 0.90 meter: kostprijs 250 euro/jaar  

    - groter paneel: prijs overeen te komen. 

    - aanmaak paneel is niet inbegrepen in de prijs( ten laste van de sponsor) 

    - een contract heeft een looptijd van 3 jaar. 
 

 De volledige opbrengst gaat naar de werking van FC Dames Ternat. 

Naast FC Dames Ternat spelen ook nog andere ploegen op dezelfde terreinen. Daarnaast zijn er tal 
van activiteiten in de kantine en omgeving. 

Zoals u kan merken is de sponsoring van een publiciteitsbord rond de terrein en een 
interessante mogelijkheid om uw zaak nog meer bekendheid te geven. 

 
       Het is ook mogelijk om 1 bord in co-sponsoring ( 2 sponsors op 1 bord)te delen. Van zodra er 2  
sponsors zijn wordt bord aangemaakt ( aanmaak ten laste van de sponsors 50/50) en jaarlijkse  
kostprijs van 150 euro per sponsor.



3)Wedstrijduitrusting  

 

Deze uitrusting bestaat uit: 
 

Damesploeg (competitief en /of recreatief,  thuiswedstrijden/uiwtedstrijden): 
Wedstrijdtruitjes  
keepsteruitrustingen 
Coachingjassen voor de staff 
Sponsorpakket kost: te bespreken. Is voor 3 seizoenen. Wel éénmalige betaling bij aanmaak kledij. 

Facturatie door kledijleverancier. 
Mogelijkheid tot co-sponsoring met verschillende sponsors ( maximum 4) 

 

Jeugdploeg (we hebben 7 jeugdploegen momenteel): 

Wedstrijdtshirts 
Keepsteruitrustingen 
Coachingjassen voor de staff 
Prijs : Te bespreken. Kan per jeugdploeg of voor meerdere ploegen en is voor 3 seizoenen. 
Mogelijkheid tot co-sponsoring.  

   
Shirtsponsors worden vermeld op de website, in FCDT boekje van de smulavond/Take away en 
komen aan bod in de Nieuwsbrief.  
 

4)Andere kledij  
- wedstrijdshorts zijn een apart sponsoronderdeel. Kan per ploeg of voor meerdere 
ploegen. Logo op rechter- of linkerbeen.  Gebruik 3 seizoenen 

 
- T-shirts, polo’s, sweaters, regenjassen. Kan per ploeg of voor meerdere ploegen. 

- Sporttassen kan voor 1 of meerdere ploegen  

 

  Prijsofferte op aanvraag 

 

5)Presentatievesten

Vanaf het seizoen 2021-2022 hebben we voor iedereen (alle speelsters en staf) een nieuwe 

presentatievest voorzien die gedragen wordt voor en na alle matchen en op andere activiteiten. 

170-180 stuks.  

Dit gebeurt in co-sponsoring met meerdere sponsors( 13 sponsors in 2021) op de rug- en voorzijde. 

Prijs vanaf 500 euro + BTW éénmalig voor 3 jaar, afhankelijk van aantal co-sponsors. Wil jij hier 

volgende keer( 2024) co-sponsor zijn laat dan zeker iets weten. Facturatie door kledijleverancier. 

Worden 3 seizoenen gedragen.  

 



6)Matchballen 

Bal voor 1 (officiële) wedstrijd (bal nr 5 voor damesploegen en bal nr 4 of nr 3 voor 
jeugdploegen) 

Prijs van 50€ (BTW inbegrepen) 

Rechtstreekse facturatie door leverancier 

Je mag de aftrap komen geven en krijgt 2 drankbonnetjes. 

Je naam wordt opgehangen bij de wedstrijd en verschijnt op de website onder rubriek matchbal 
en nieuws.  

7) Sponsoring smulavond/take away 
 

Onze Smulavond/ take away 2023 zal plaatsvinden op nog te bepalen datum  

We maken een FCDT boekje dat bij elke bestelling gevoegd wordt en ook aan alle speelsters en 

sponsors zal bezorgd worden. Indien smulavond in zaal worden er onderleggers met sponsoring 

voorzien. 

Prijs van 1 vakje( boekje of onderlegger is € 30. Prijs van 2 vakjes is € 50. 

Meer vakjes sponsoren is mogelijk.  

Publiciteitsattest ontvang je binnen de 15 dagen na sponsoring. 

8)tombolaprijzen 

Wij zijn steeds op zoek naar tombolaprijzen die we gebruiken voor onze tombolaverkoop op 

onze smulavond/take away . Tombolaprijzen/waardebons kunnen het hele jaar door bezorgd 

worden via speelsters, trainers, afgevaardigden en het bestuur of opgehaald worden na 

afspraak.  

9)Andere mogelijkheden zijn drukwerk, levering van ingrediënten, bestekzakjes, servetten,… 

Sponsoring in natura 

Trainingsballen met logo 

Opwarmingshesjes met logo 

 

Zoals je kan lezen zijn er bij FC Dames Ternat heel wat mogelijkheden om enerzijds onze snel 

groeiende club te steunen en tegelijkertijd je bedrijf in de kijker te zetten.   

 

Contact: sponsorverantwoordelijke Stefaan Cordier 0495 22 24 27 of Luc Borremans 0476 76 87 

28 

Mail: sponsoring@fcdamesternat.be 

 


