WILLEN IS KUNNEN
Wilskracht zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf kan halen. We willen iedereen motiveren om vol passie en wilskracht kansen te grijpen.
Want als je wil, kan je het. Willen is kunnen. Dat is het DNA van een échte Leeuw.
KFC Zwarte Leeuw wil daarom zoveel mogelijk kansen geven. Kansen geven om kansen te laten grijpen.
Spelers kansen geven om het beste uit zichzelf te halen of om terug het beste uit zichzelf te halen, vrijwilligers kansen geven om initiatieven
te kunnen opzetten, ouders kansen geven om op een actieve of passieve manier deel te nemen aan het verenigingsleven, sponsors &
partners kansen geven om hun commerciële doelstellingen in de verf te zetten en alle mogelijke stakeholders zoveel mogelijk kansen geven
om waar te maken wat ze waar willen maken. KFC Zwarte Leeuw wil zich sportief en extra sportief organiseren op een vlakke, open,
constructieve en positieve manier die toelaat zoveel mogelijk kansen zelf te creëren en initiatief te nemen. Kansen geven om kansen te laten
nemen. Kansen geven om het beste uit jezelf te laten halen. Kansen geven om iemand te laten groeien van welp tot Leeuw.

WILLEN IS KUNNEN
BOUW JIJ MEE?

PARTNERFORMULES
NIEUW!

LEEUWEN WELPKES
Wil je onze algemene clubwerking ondersteunen?
Wil je graag visibiliteit rond de A-terrein?
Elke thuiswedstrijd bruist het voetballeven. Het eerste elftal speelt hoofdzakelijk op
zaterdagvond wat ervoor zorgt dat we constante bezoekersaantallen hebben die hoger zijn dan
de meeste teams uit de regio. De gezellige voetbalsfeer typeert een avondje Zwarte leeuw.
We hebben hiervoor verschillende pakketten uitgewerkt.
Zullen we samen eens kijken wat werkt voor jou?

Elke dag, elke week, elk weekend is er enorm veel activiteit op onze jeugdvelden. Trainingen,
wedstrijden, tornooien en leuke activiteiten. Kinderen vanaf 5 jaar geven het beste van zichzelf
op en rond onze voetbalvelden. Ouders en grootouders van alle generaties bezoeken de club
wekelijks. Een heel divers doelpubliek. We hebben verschillende formules uitgewerkt om jouw
boodschap en steun in de kijker te zetten. Om jouw boodschap en steun bij een heel divers
publiek te laten terechtkomen, week na week.
We hebben zeer hard gewerkt aan de structuur en omkadering van de Leeuwenacademie en
zijn daarvoor beloond met het Double Pass 2-sterren label. We kunnen dus terug provinciaal
jeugdvoetbal spelen maar dat wil vooral zeggen dat we klaar zijn om verder te groeien.
We bouwen heel hard aan de kwaliteit van de jeugdwerking, van de LEEUWENACADEMIE.
Wil jij samen met ons bouwen?

KOMAAN LEEUWEN
WILLEN IS KUNNEN

LEEUWEN
BIJNA (sinds 1926)

100

Jaar topvoetbal in de
Noorderkempen.

MEER DAN

700
Zakendiners per seizoen.

PRACHTIGE

STREEKDERBY’S
Dit seizoen.

MEER DAN

1.500
Toeschouwers in beklijvende
streekderby’s.

STREEKDERBY’S OP

WARME FAMILIECLUB

TV
RTV

MEER DAN

EEN
Een voetbalclub.

MEER DAN

MEER DAN

300

2.000

Trouwe leden.

Volgers op Facebook.

GEMIDDELD

400

Toeschouwers per wedstrijd.

LEEUWEN
GOAL!

Terreinvisibiliteit tegen de grasmat, tegen de
omheining. Wil je gezien worden als de Leeuwen
flitsend de flank afdweilen? Wil je af en toe eens een
bal (en dus alle ogen in het stadion) tegen je laten
knallen?
Kies jouw favoriete plaats op het veld en scoor met
ons mee.

WINNING
GOAL!
Wil je wat meer visibiliteit? Wil je iets steviger in de
kijker lopen? Wil je de Leeuwen nog iets langer
aanmoedigen? Kies dan voor een groter
visibiliteitsoppervlak tegen de grasmat.

GOLDEN
GOAL!
Zoek je een hogere en drogere formule? Wil je een
hele exclusieve plaats in het Louis Van Roey Stadion?
Twijfel niet en ga voor een Golden Goal!

LEEUWEN
MATH OF THE
DAY

LEEUWEN
KLEREN

Wil je iets heel specifiek doen rond een bepaalde
wedstrijd? Wil je de club eens een wedstrijdbal
schenken of een wedstrijdbal koppelen aan een
diner voor jouw medewerker? Wil je op elk
wedstrijdblad onze Leeuwkes aanmoedigen? We
hebben enkele leuke mogelijkheden voor jou.

Wilskracht typeert onze club. Vol passie en overgave
gaan onze spelers elke week de zware strijd aan.
Bloed, zweet en tranen. No sweat no glory. Wil je
hen hierin zo dicht mogelijk bijstaan? Zet je dan op
hun uitrusting en zweet lekker met hen mee.

EXTRA
EXCLUSIEF
Er zijn uiteraard ook digitale mogelijkheden. Jouw
logo het hele seizoen op onze TV schermen in de
kantine en de business seats? Jouw logo op onze
website? Fixen we!
Daarnaast hebben we een uiterst exclusieve manier
om de thuiswedstrijden van het eerste elftal te laten
beleven. Wordt lid van de BLACK LIONS CLUB en
geniet elke wedstrijd van een VIP Leeuwenavond.
Een verfrissend drankje voor de wedstrijd en tijdens
de rust. Twee overheerlijke diners. Een seizoen om
van te smullen. Wil je dat doen met vrienden of met
je hele familie op onze warme familiale club? Dat
kan. We hebben verschillende formules voor jou in
elkaar gedribbeld.

GOAL!

WINNING
GOAL!

GOLDEN
GOAL!

LEEUWEN - PAKKETTEN
LEEUWEN
TERREINVISIBILITEIT
2 DINERBONS
2 CHALETBONS

GOAL!

WINNING
GOAL!

GOLDEN
GOAL!

400 €

600 €

800 €

8 – 10 m²

10 m² PREMIUM

4 – 6 – 7 m²

metalen panelen achter doel

✓

✓

✓
✓

MATCH o/t
DAY
WEDSTRIJDBLAD SEIZOEN
(incl 2 inkomtickets): 150,00 €
2 CHALETBONS

WEDSTRIJDBAL
(incl 2 inkomtickets): 125,00 €
2 CHALETBONS

LEEUWEN
KLEREN
TE BESPREKEN
VAN LEEUW TOT
LEEUW

EXTRA of
EXCLUSIEF
WEBSITE: 150,00 €
TV SCHERMEN: 150,00 €
2 CHALETBONS

BLACK LIONS CLUB DUO: 570,00 €
FAMILY: 1000,00 €

WEDSTRIJDAFFICHE
SEIZOEN: 400,00 €
2 CHALETBONS

LEEUWENPARTNERS 3 of 5 SEIZOENEN (behalve formules “Match of the day”)
WELPKESKLEREN: 3 SEIZOENEN
KOST PARTNERPANEEL: €30 / m²: -50% LEEUWENPARTNER 3 jaar – GRATIS LEEUWENPARTNER 5 jaar
PRIJZEN EXCLUSIEF 21% BTW

LEEUWEN
MEER DAN

250

STERKE LOKALE

VERANKERING

Jeugdspelers.

MEER DAN

MEER DAN

Jeugdwedstrijden per
seizoen.

Wedstrijddagen per
seizoen.

400

80

LEEUWENACADEMIE
MEER DAN

ONZE

ALLE

ALLE

TOEKOMST

LEEFTIJDEN

GENERATIES

Van 4-199 jaar

Kinderen
Ouders
Grootouders

7.000
Bezoekers per seizoen.

WELPKES
GOAL!

Wil jij onze LEEUWENACADEMIE een duwtje in de
rug geven? Wil jij onze kleine Leeuwen en
Leeuwinnen mee vooruit schreeuwen? Wil jij
verschillende generaties elke week recht in de ogen
kijken? Knal dan onze WELPKES GOAL! formule tegen
de netten.

WINNING
GOAL!
Wil je nog wat harder schreeuwen? Wil je nog meer
blikken op je gericht? Wil je ons nog harder
ondersteunen in de uitbouw van onze
LEEUWENACADEMIE? Stop met lezen en kies voor de
WINNING GOAL!
Opgelet: beperkte ruimte dus wees er snel bij.

GOLDEN
GOAL!
Wil je ons een opperduw in de rug geven bij de
uitbouw van de LEEUWENACADEMIE? Wordt dan
een exclusieve terreinpartner. Jouw naam gekoppeld
aan een terrein. Enkel en alleen jij.
We hoeven niet aan te stippen dat deze uiterst
exclusieve formule zeer beperkt is. Wees er snel bij.

WELPKES
MATH OF THE
DAY
Wil je de LEEUWENACADEMIE een klein steuntje in
de rug geven. Wil je gewoon iets doen? Dat kan? Een
matchbal maakt onze spelertjes enorm blij.

LEEUWEN
KLEREN
Wil jij op het shirt van onze kleine Leeuwen en
Leeuwinnen pronken. Wil jij hen zo fier maken als
een gieter? Kan jij niet wachten om die oogjes te
zien blinken?
Niet twijfelen. Krijp je kans. Willen is kunnen.

EXTRA
EXCLUSIEF
Heb je zin in een buitenkans? Lees dan zeker verder.
We investeren in de kwaliteit van onze
communicatie. Communicatie naar spelers, ouders,
stakeholders. Sportieve en extra-sportieve
communicatie.
Om de extrasportieve communicatie op punt te
zetten en vlotter te maken gebruiken we sinds kort
TWIZZIT. Dit pakket wordt gebruikt door al onze
spelers en door hun ouders. Elke dag een grote
activiteit op dit platform. Wil jij visibiliteit? Exclusieve
visibiliteit? Dat kan partner!
Om de sportieve uitbouw van de Leeuwenacademie
te ondersteunen en om de sportieve communicatie
vlot en professioneel te laten gaan lanceren we het
gebruik van Pro Soccer Data in onze club. Alle
sportieve communicatie gebeurt via dit platform. Wil
jij visibiliteit? Exclusieve visibiliteit? Dat kan ook
partner!

WELPKES
Drankcontainer / Leeuwenterras
Tribune
Kantine
Jeugdkleedkamer

F
TERREIN:

C

E

TERREIN:

TERREIN:

A
TERREIN:

Omcirceld = plaats met
meester “verkeer” supporters.

TRIBUNE 3

TRIBUNE 2

TRIBUNE 1

B

G

TERREIN:

TERREIN:

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN:
▪ Meerdere plaatsen benutten (verder dan onmiddellijk
zichtbare plaatsen).
▪ Achter doelen: voorbehouden voor geel-zwarte “KOMAAN
LEEUWEN”?
▪ Binnenkant omheiningen.

WELPKESPAKKETTEN

C2
E1

C1

E3

E2

E1

WELPKESPAKKETTEN

T1
T2

WELPKESPAKKETTEN

LEEUWEN
TERREINVISIBILITEIT
2 DINERBONS
2 CHALETBONS

GOAL!

WINNING
GOAL!

GOLDEN
GOAL!

400 €

600 €

800 €

8 – 10 m²

10 m² PREMIUM

4 – 6 – 7 m²

metalen panelen achter doel

✓

✓

✓
✓

MATCH o/t
DAY

LEEUWEN
KLEREN

WEDSTRIJDBLAD SEIZOEN
(incl 2 inkomtickets): 150,00 €
2 CHALETBONS

TE BESPREKEN
VAN LEEUW TOT
LEEUW

WEDSTRIJDBAL
(incl 2 inkomtickets): 125,00 €
2 CHALETBONS

EXTRA of
EXCLUSIEF
WEBSITE: 150,00 €
TV SCHERMEN: 150,00 €
2 CHALETBONS

BLACK LIONS CLUB DUO: 570,00 €
FAMILY: 1000,00 €

WEDSTRIJDAFFICHE
SEIZOEN: 400,00 €

WELPKES
EXCLUSIEVE TERREINSPONSOR
TERREINVISIBILITEIT

2 DINERBONS
JEUGDABONNEMENT

2 CHALETBONS

150 €

450 €

800 €
WEDSTRIJDBAL: 25,00 €

10m²
2m²

10m²

rond velden

tegen tribune

✓

✓

Jeugdabo & paneel 2m² (E3)

rond velden – EXCLUSIEF
vermelding plan inkom en terreinplanning

✓
✓

WELPKESKLEREN: 500,00 €

TWIZZIT of
PROSOCCERDATA
PARTNER: 800,00 €
2 DINERBONS &
JEUGDABONNEMENT

SPONSOR: 150,00 €
JEUGDABONNEMENT

LEEUWENPARTNERS 3 of 5 SEIZOENEN (behalve formules “Match of the day”)
WELPKESKLEREN: 3 SEIZOENEN
KOST PARTNERPANEEL: €30 / m²: -50% LEEUWENPARTNER 3 jaar – GRATIS LEEUWENPARTNER 5 jaar
PRIJZEN EXCLUSIEF 21% BTW

PAKKETTEN
LEEUWEN
TERREINVISIBILITEIT
2 DINERBONS
2 CHALETBONS

GOAL!

WINNING
GOAL!

GOLDEN
GOAL!

400 €

600 €

800 €

8 – 10 m²

10 m² PREMIUM

4 – 6 – 7 m²

metalen panelen achter doel

✓

✓

✓
✓

MATCH o/t
DAY

LEEUWEN
KLEREN

WEDSTRIJDBLAD SEIZOEN
(incl 2 inkomtickets): 150,00 €
2 CHALETBONS

TE BESPREKEN
VAN LEEUW TOT
LEEUW

WEDSTRIJDBAL
(incl 2 inkomtickets): 125,00 €
2 CHALETBONS

EXTRA of
EXCLUSIEF
WEBSITE: 150,00 €
TV SCHERMEN: 150,00 €
2 CHALETBONS

BLACK LIONS CLUB DUO: 570,00 €
FAMILY: 1000,00 €

WEDSTRIJDAFFICHE
SEIZOEN: 400,00 €

WELPKES
EXCLUSIEVE TERREINSPONSOR
TERREINVISIBILITEIT

2 DINERBONS
JEUGDABONNEMENT

2 CHALETBONS

150 €

450 €

800 €
WEDSTRIJDBAL: 25,00 €

10m²
2m²

10m²

rond velden

tegen tribune

✓

✓

Jeugdabo & paneel 2m² (E3)

rond velden – EXCLUSIEF
vermelding plan inkom en terreinplanning

✓
✓

WELPKESKLEREN: 500,00 €

TWIZZIT of
PROSOCCERDATA
PARTNER: 800,00 €
2 DINERBONS &
JEUGDABONNEMENT

SPONSOR: 150,00 €
JEUGDABONNEMENT

LEEUWENPARTNERS 3 of 5 SEIZOENEN (behalve formules “Match of the day”)
WELPKESKLEREN: 3 SEIZOENEN
KOST PARTNERPANEEL: €30 / m²: -50% LEEUWENPARTNER 3 jaar – GRATIS LEEUWENPARTNER 5 jaar
PRIJZEN EXCLUSIEF 21% BTW

