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Sponsorbrochure

wie is wie?
JOHN DE PAUW

Een ‘bestuur’ heeft vele taken,
maar soms slechts één bekend
gezicht... dat van de voorzitter.
Naast de voorzitter zijn er
uiteraard nog andere mensen
die mee de kar trekken...

voorzitter

John De Pauw,
talentscout bij Celtic Glasgow,
is de voorzitter van VZW Maarten
en contactpersoon voor de ploegen.
john.de.pauw@u13cup.be
+32(0)499 46 66 25
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Danny Rabaeys
ondervoorzitter
danny.rabaeys@u13cup.be
+32(0)475 94 70 39

Nadine Van Hamme
secretaris
nadine.van.hamme@u13cup.be
+32(0)478 62 96 67

Danny Haers
verantwoordelijke gastgezinnen
daniel.haers@u13cup.be
+32(0)473 41 08 52

David Vercauteren
PR en verantwoordelijke opbouw
david.vercauteren@u13cup.be
+32(0)475 706 554

Marc Bassier
penningmeester
marc.bassier@u13cup.be
+32(0)478 22 02 73

Danny Bijn
technisch coördinator
danny.bijn@u13cup.be
+32(0)477 58 60 57

Jurgen Pijcke
coördinator techniek en vervoer
jurgen.pijcke@u13cup.be
+32(0)476 02 67 38

Luc Boelaert
technisch verantwoordelijke
luc.boelaert@u13cup.be
+32(0)478 42 91 65

An De la Rue
assistente & onthaal secretariaat
an.de.la.rue@u13cup.be

Peter De Groote
algemeen medewerker
peter.de.groote@u13cup.be

Lorenzo Lammens
RECLAME / SPONSORING
trainer U13 team Bassevelde
lorenzo.lammens@u13cup.be

Joeri Hertleer
RECLAME / SPONSORING
transport
joeri.hertleer@u13cup.be

voorwoord
De U13 Cup Bassevelde is ongetwijfeld één van de meest
prestigieuze tornooien die ons landje rijk is.
Door een kwalitatief hoogstaande organisatie werd in
de afgelopen decenia een stevige reputatie opgebouwd.
Binnen- en buitenlandse teams, met vaak een rijke traditie
aan tornooideelnames, prijzen de perfecte organisatie en
bestempelen het tornooi als één van de beste van Europa.
Ons tornooi wordt dan ook niet voor niets de “Champions’
League” voor U13 genoemd!

Ook u kunt één van onze partners zijn die het tornooi
tot een unieke belevenis voor heel voetbalminnend
Vlaanderen te laten uitgroeien.
Het tornooi heeft heel wat interessante troeven om met u een
degelijke samenwerking uit te bouwen.
Dankzij onze ongekende waaier van mogelijkheden vindt u
vast en zeker de perfecte “return on investment” voor uw
bedrijf.

Door de medewerking van tientallen vrijwilligers en sponsors
kunnen wij vandaag de tweeëntwintigste editie van ons
tornooi, dat zal plaatsvinden op 2, 3 en 4 juni 2017, aan u
voorstellen. Dit jaar nemen opnieuw 16 ploegen deel aan ons
tornooi. We krijgen elk jaar meer aanvragen van binnen- en
buitenlandse ploegen om aan ons prestigieuze tornooi te
mogen deelnemen. Met 16 deelnemende ploegen komen wij
deels tegemoet aan deze stijgende vraag tot deelname en
hopen wij ook de sportieve spanning tijdens het tornooi op te
drijven.

In 2017 zetten we opnieuw onze samenwerking met Het
Nieuwsblad verder, zij het in een andere vorm dan de voorbije
jaren. Belangrijke troeven die we hierbij willen aanstippen zijn
de advertenties Nationaal (2x) en Provinciaal (4x Oost- en
West-Vlaanderen op 185.000 ex.) waarbij u de kans krijgt uw
logo en dus bedrijf aan een massa Nieuwsbladlezers voor te
stellen.
Meer hierover verneemt u verder bij het lezen van de
sponsorformules.

Vorige jaren waren o.a. Barcelona, Real Madrid, Inter Milan,
Manchester United, Juventus, Galatasaray, Paris Saint
Germain, Borussia Dortmund, Zenit Sint-Petersburg en
Arsenal met hun miniemen te gast in Bassevelde. Voor de
tweeëntwintigste editie van het tornooi zullen terug enkele
kleppers van formaat op de affiche staan, samen met
topploegen uit de Nederlandse en Belgische competitie.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet ons voor verdere
informatie te contacteren.
Met sportieve groeten, VZW Maarten
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vorige edities

Je kan heel wat bekend volk tegen het
lijf lopen op de U13 Cup. We zien hier
o.a. Jean-Marie Pfaff, Jan Boskamp,
Trond Sollied, Prof. Dr. Brice De Ruyver
en Johan Verbist.
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sponsorformules
CUP SPONSOR
Prijs en mogelijkheden zijn te bespreken met de organisatoren.

PRIJS

?

Deze formule omvat zeker volgend pakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto-moment met één van de deelnemende teams.
Uw logo krijgt een plaats in originele kleurendruk op de tornooiaffiche, uw zelf aangeleverde film of spot wordt vertoond op
de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de VIP-tent, op de tornooiwebsite en naast het grote scorebord.
Mogelijkheid voor het plaatsen op het terrein van een stand met promotiemateriaal.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13 Cup (large pakket).
Uw spandoeken of reclamepanelen hangen op prominente plaatsen op de U13 Cup.
Uw logo op de achterkant van alle VIP-kaarten, onderaan op de ingangskaarten en op alle andere tornooidrukwerk.
Gewenst aantal ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
Gewenst aantal persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op
zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.
U geeft de aftrap bij de finale en wordt omgeroepen als schenker van de finale wedstrijdbal.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 6 personen met aansluitend receptie.

NIEUW
•
•
•
•

Uw logo in kleur wordt 2 x vermeld in advertentie in het Nieuwsblad Nationaal in de weekend editie.
Uw logo in kleur wordt 4 x vermeld in advertentie in het Nieuwsblad regio Oost- en West-Vlaanderen op 185.000
exemplaren.
Uw logo in kleur op groot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.
Uw logo in kleur op de flyer verspreid op 20.000 exemplaren op tornooien en evenementen.

CUP SPONSOR
FUNERALI
met
Team Bassevelde
editie 2016

Gelieve er rekening mee te houden dat alle sponsorbedragen exclusief 21% BTW zijn.
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NATIONALE mediasponsor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.000

excl. BTW 21%

Foto-moment met één van de deelnemende teams.
Uw logo krijgt een plaats in originele kleurendruk op de tornooiaffiche, uw zelf aangeleverde film of spot wordt vertoond op
de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de VIP-tent, op de tornooiwebsite en naast het grote scorebord.
Mogelijkheid voor het plaatsen op het terrein van een stand met promotiemateriaal.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13 Cup (large pakket).
Desgewenst kunt u 20 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
40 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
16 Persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 4 personen met aansluitend receptie.

OPTIES
•
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart
extra persoonlijke VIP-diner kaarten aan € 125,00 per kaart

NIEUW
•
•
•
•

Uw logo in kleur wordt 2 x vermeld in advertentie in het Nieuwsblad Nationaal in de weekend editie.
Uw logo in kleur wordt 4 x vermeld in advertentie in het Nieuwsblad regio Oost- en West-Vlaanderen op 185.000
exemplaren.
Uw logo in kleur op groot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.
Uw logo in kleur op de flyer verspreid op 20.000 exemplaren op tornooien en evenementen.

REGIONALE mediasponsor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.500

excl. BTW 21%

Foto-moment met één van de deelnemende teams.
Uw logo krijgt een plaats in originele kleurendruk op de tornooiaffiche, uw zelf aangeleverde film of spot wordt vertoond op
de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de VIP-tent, op de tornooiwebsite en naast het grote scorebord.
Mogelijkheid voor het plaatsen op het terrein van een stand met promotiemateriaal.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13 Cup (medium pakket).
Desgewenst kunt u 15 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
30 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
12 Persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 4 personen met aansluitend receptie.

OPTIES
•
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart
extra persoonlijke VIP-diner kaarten aan € 125,00 per kaart

NIEUW
•
•
•
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Uw logo in kleur wordt 4 x vermeld in advertentie in het Nieuwsblad regio Oost- en West-Vlaanderen op 185.000
exemplaren.
Uw logo in kleur op groot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.
Uw logo in kleur op de flyer verspreid op 20.000 exemplaren op tornooien en evenementen.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle sponsorbedragen exclusief 21% BTW zijn.

TEAM sponsor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.500

excl. BTW 21%

Foto-moment met één van de deelnemende teams.
Uw logo krijgt een plaats in originele kleurendruk op de tornooiaffiche, op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen
in de VIP-tent, op de tornooiwebsite.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13 Cup (medium pakket).
Desgewenst kunt u 12 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
20 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
8 Persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 2 personen met aansluitend receptie.

OPTIES
•
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart
extra persoonlijke VIP-diner kaarten aan € 125,00 per kaart

NIEUW
•
•

Uw logo in kleur op groot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.
Uw logo in kleur op de flyer verspreid op 20.000 exemplaren op tornooien en evenementen.

VIP sponsor
•
•
•
•
•
•
•
•

900

excl. BTW 21%

Uw logo krijgt een plaats in originele kleurendruk op de tornooiaffiche, op de LED-wall op het tornooi,
op de promoschermen in de VIP-tent, op de tornooiwebsite.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13 Cup (basis pakket).
Desgewenst kunt u 9 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
12 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
4 Persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 2 personen met aansluitend receptie.

OPTIES
•
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart
extra persoonlijke VIP-diner kaarten aan € 125,00 per kaart

NIEUW
•
•

Uw logo in kleur op groot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.
Uw logo in kleur op de flyer verspreid op 20.000 exemplaren op tornooien en evenementen.

Wil je ook de U13 Cup steunen maar met een kleiner bedrag?

het
STEUNPAKKET

•
•

2 ingangskaarten die U gratis toegang
geven tot het evenement.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017”
om in uw zaak op te hangen.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle sponsorbedragen exclusief 21% BTW zijn.

50

excl. BTW 21%
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REGIO sponsor
•
•
•
•
•
•

600

excl. BTW 21%

Uw logo wordt vertoond in originele kleuren op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen
in de VIP-tent, op de tornooiwebsite.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Desgewenst kunt u 6 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
8 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
2 Persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaatsen.

OPTIES
•
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart
extra persoonlijke VIP-diner kaarten aan € 125,00 per kaart

NIEUW
•

Uw logo in kleur op middelgroot formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.

LOKALE sponsor
•
•
•
•

300

excl. BTW 21%

Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.
Desgewenst kunt u 3 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
6 Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
2 Persoonlijke kaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en op zondag, waar u gratis drank aangeboden wordt.

OPTIES
•

extra persoonlijke VIP-café kaarten aan € 70,00 per kaart

NIEUW
•

Uw logo in kleur op klein formaat in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.

MATCHBAL sponsor
•
•
•
•
•

Schenking wedstrijdbal op zaterdag of zondagvoormiddag.
Uw publiciteit wordt omgeroepen op het tornooi.
U mag met 1 persoon de aftrap geven voor de gekozen match
4 ingangskaarten die U gratis toegang geven tot het tornooi.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017” om in uw zaak op te hangen.

NIEUW
•
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Vermelding als ballenschenker in Het Nieuwsblad regio Meetjesland-Leiestreek op 23.000 exemplaren.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle sponsorbedragen exclusief 21% BTW zijn.

150

excl. BTW 21%

Terreinsponsor
Terrein 1

1.500

excl. BTW 21%

Hoofdterrein van de U13 Cup, met tribunes.
Op dit terrein wordt de finale gespeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw naam wordt omgeroepen voor elke wedstrijd die op Terrein 1 plaatsvindt.
Uw spandoeken worden door de organisatie op een bevoorrechte plaats op Terrein 1 opgehangen.
Uw logo of spandoek hangt goed zichtbaar op de plaats waar de spelers Terrein 1 betreden
Uw logo of spandoek hangt naast het grote scorebord van de U13 Cup.
Onze ballenrapers op Terrein 1 dragen fluo-hesjes met uw publiciteit erop.
Uw publiciteit wordt vermeld op alle wedstrijdschema’s.
20 ingangskaarten voor Uzelf en Uw relaties.
4 persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaats.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 2 personen.

Terrein 2

1.000

excl. BTW 21%

Tweede terrein van de U13 Cup.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw naam wordt omgeroepen voor elke wedstrijd die op Terrein 2 plaatsvindt.
Uw spandoeken worden door de organisatie op een bevoorrechte plaats op Terrein 2 opgehangen.
Uw logo of spandoek hangt goed zichtbaar op de plaats waar de spelers Terrein 2 betreden
Uw logo of spandoek hangt naast het grote scorebord van de U13 Cup.
Onze ballenrapers op Terrein 2 dragen fluo-hesjes met uw publiciteit erop.
Uw publiciteit wordt vermeld op alle wedstrijdschema’s.
10 ingangskaarten voor Uzelf en Uw relaties.
2 persoonlijke VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café op zaterdag en tot het VIP-diner op zondag.
Voorbehouden parkeerplaats.
Uitnodiging voor de Loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 2 personen.

Wil je ook de U13 Cup steunen maar met een kleiner bedrag?

het
STEUNPAKKET

•
•

2 ingangskaarten die U gratis toegang
geven tot het evenement.
Sticker “Ik steun U13 Cup editie 2017”
om in uw zaak op te hangen.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle sponsorbedragen exclusief 21% BTW zijn.

50

excl. BTW 21%
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Foto’s: huisfotografen Gino De Wispelaere en Fabian De Groote.

Deze sponsors ondersteunen ook de U13 Cup
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Ev er y o n e’s a wi n n er!
U 13 C U P BASSEVELDE

Een uitgave van: VZW Maarten
Bekputstraat 17
B-9968 Bassevelde
Telefoon:
+32(0)499 46 66 25
Fax:
+32(0)9 373 93 07
E-mail:
info@u13cup.be
Web:
www.u13cup.be

BTW nr.: BE 0457.795.755
IBAN:
BE23 7373 1322 7591
BIC:
KREDBEBB

LAY-OUT EN DRUKWERK

tel. 09 259 08 10 | www.mpsign.be

