
 

FC Dames Ternat vzw - Bosstraat 40, 1742 Ternat – secretariaat@fcdamesternat.be 
Voorzitter: Luc Borremans, 0476 76 87 28, sponsoring@fcdamesternat.be 

 

  
 
Sponsoring publiciteitsborden / Infrastructuur 

Dames/meisjes voetbalploeg FC DAMES TERNAT  
 
Beste Sponsor, 
 
 
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 werden 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. 
 
Dit heeft voor veel extra uitgaven gezorgd die we deels met eigen middelen en deels met bijkomende 
publiciteitsborden willen aanzuiveren. Daarom doen wij een beroep op jullie om ons te steunen. 
 
Bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en anderen kunnen een publiciteitsbord sponsoren. Op de 
locatie zijn er dagelijks trainingen en elk weekend zijn er meer dan 20 matchen, dus heel interessant 
voor publiciteit. Wie een publiciteitsbord sponsort wordt automatisch gouden 
infrastructuursponsor.  
 
Een publiciteitsbord is 2.40m op 0.90 m. Het contract heeft looptijd van 3 jaar. De kostprijs is 250 
euro + btw per jaar en bij aanvang wordt de kost voor aanmaak van bord of levering van het bord 
door de sponsor gedragen. Grotere borden  zijn mogelijk. Betaal je als sponsor direct de vergoeding 
voor 3 jaar (totaal 750 euro + btw, aanmaakkost bord niet inbegrepen) dan ben je  “super gouden 
infrastructuur-sponsor”. Van zodra er 2 co-sponsors zijn, wordt het bord aangemaakt en de kosten 
van aanmaak 50/50 gefactureerd aan de 2 sponsors. Kostprijs per jaar is dan 150 euro. 
 
Wij hopen dat wij een beroep mogen doen op uw milde steun om zo onze dames-en 
meisjesvoetbalploegen te ondersteunen. Wij komen graag bij u langs om dit alles te 
verduidelijken/bespreken. Contacteer Stefaan (0495/22 24 27) of Luc (0476 76 87 28) of mail 
naar sponsoring@fcdamesternat.be . 
 
Geeft u onze speelsters en club een (financiële ) duw in de rug?  
 

Voor FC Dames Ternat vzw,                

Luc Borremans, voorzitter                           Uw sponsorverantwoordelijke : Luc Borremans   
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