
 

SPONSORMAP 2022 
Titans BSC Olen 

 

 

CONTACTPERSONEN: 

Elke Tegenbos  elketegenbos@hotmail.com  0485/30.02.02 

Thanee Ennekens ennekens.thanee@gmail.com 0472/39.77.30 

  Yohann Chadenat   yohann.chadenat24@gmail.com   0497/38.45.35 
 

Titans BSC 
Missestraat 12, 2250 Olen 

Secretariaat: 
Waterloostraat 4, 2200 Herentals 

IBAN: BE40 0017 2937 0863 
RPR Turnhout: 0548.702.967 
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Beste mevrouw/meneer, 
 

Als sponsorverantwoordelijken van Base- en softballclub Titans uit Olen willen we graag onze club even 
voorstellen aan u: 

Titans BSC is een jonge, dynamische club die sinds 2017 haar vaste stek heeft gevonden op de 
sportterreinen van Buul in Onze-Lieve-Vrouw Olen. 
We hebben momenteel een 100-tal leden (van 4 tot … jaar) en we zijn van plan om alleen maar uit te 
breiden in de toekomst! 

In 2019 zijn we gestart met de bouw van een gloednieuwe kantine en kleedkamers. Een project dat 
handenvol geld kost en enkel mogelijk kon worden met de hulp van sponsors. Corona heeft flink wat roet in 
het eten gegooid bij de bouw en afwerking ervan, maar in de zomer van 2022 zullen we eindelijk onze 
intrek kunnen nemen in onze "home of the Titans". 

Met de eindmeet in zicht, kunnen we onze focus nu richten op de uitbouw van de club en nóg meer 
inzetten op naamsbekendheid. 

Onze volgende noodzakelijke, maar zeer kostelijke projecten zijn o.a. de opslagruimte onder de tribune 
afwerken, verlichting voor het hele terrein voorzien en het realiseren van een nieuwe infield met dug-outs, 
scoorderslokaal en backstop. 
Voor dit alles hopen wij beroep te kunnen doen op uw financiële steun, maar dit uiteraard niet zonder 
tegenprestatie! 

Onze ploegen doorkruisen het ganse land via de nationale en regionale competities.  
Onze eerste slowpitchploeg is dit jaar Belgisch kampioen geworden en heeft zo een ticket voor het 
Europees Kampioenschap Slowpitch kunnen bemachtigen! Ook de tweede ploeg behaalde een mooie 2de 
plaats in de Silver League. Bovendien spelen er enkele spelers van het nationale team in onze club, en daar 
zijn we natuurlijk heel trots op! 

Regelmatig verschijnen er artikels en foto’s in de verschillende media, zo ook op onze eigen sociale 
mediakanalen. Wij hebben meer dan 800 volgers op onze facebook-pagina (www.facebook.com/titansbsc), 
dus daar bereiken we al heel wat potentiële klanten voor uw zaak mee. 
Onze club biedt u graag nog meer naamsbekendheid, extra mogelijkheden tot klantenbinding en 
verbondenheid met onze club in ruil voor uw financiële steun. 

We beseffen natuurlijk dat veel bedrijven uitzonderlijk hard getroffen zijn door de corona-crisis, net zoals 
veel verenigingen.  
We zijn echter toch zo vrij om onze sponsormap voor 2022 aan u aan te bieden omdat we hopen dat we 
onze krachten kunnen bundelen d.m.v. sponsoring voor onze club langs uw kant en extra reclame voor uw 
bedrijf/zaak langs onze kant.  
 
Wij horen dan ook graag van u of 1 van onze sponsoring-formules u aanspreekt, of dat u graag zelf een 
voorstel (financieel of in natura) doet waarmee we uw zaak een mooie wederdienst kunnen bieden. 
 
Ook als u geen interesse heeft, stellen we het op prijs dat u het ons laat weten zodat we u niet onnodig 
hoeven te belasten met extra mails. 
 
Wij danken u alvast voor uw tijd om onze sponsormap te willen bekijken, en horen graag snel van u! 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Elke Tegenbos, Thanee Ennekens en Yohann Chadenat 
Team sponsoring, Titans BSC Olen 

http://www.facebook.com/titansbsc


 

OVERZICHT VAN DE SPONSORMODALITEITEN 

 

 

 

 Koper 

€ 50  

Brons 

€ 150 

Zilver 

€ 350 

Goud 

€ 500 

Diamant 

€ 1000 

Badge met bedrijfslogo op wedstrijdshirt 
van ploeg naar keuze  
 -> schoudermodel 

    X 

Logo op homepage website met link 
naar uw eigen website + logo op pagina 
gesponsorde ploeg 

    X 

Naamkoppeling aan een event of een 
tornooi, hiervan wordt een openbaar 
evenement gemaakt op Facebook  

   X X 

Uitnodiging voor 2 personen op het 
ledenfeest 

   X X 

Reclamedoek op thuiswedstrijden 
(spandoek 180x76cm) 

-> deze wordt door ons voorzien en 
betaald  

  X X X 

Mogelijkheid om 1x per jaar een 
nieuwsbrief/promo aan te leveren die 
naar alle leden (+100) wordt verstuurd 
met info over uw bedrijf onder het 
motto “Onze sponsor zorgt voor ons, kan 
jij zorgen voor onze sponsor?”         
NIEUW! 

  X X X 

Logo op pagina ‘sponsors’ op onze 
website met link naar uw eigen website 

 X X X X 

Uw bedrijf in de kijker op onze 
Facebook- en Instagrampagina  
(+ 800 Facebook-volgers)  
NIEUW! 

 X X X X 

Vermelding op flyer + op groot scherm 
tijdens onze jaarlijkse quiz 

X X X X X 



 

SPONSOR MODALITEITEN – in detail 

Koper € 50  

• Logo op flyers tijdens onze evenementen + op groot scherm tijdens quiz. 

 

Brons € 150 

• Logo op pagina ‘sponsors’ op onze website met link naar uw eigen website. 

• Uw bedrijf in de kijker op onze Facebook- en Instagrampagina. NIEUW! 

• Logo op flyers tijdens onze evenementen + op groot scherm tijdens quiz. 
 
 

Zilver € 350 
 

• Spandoek (180x76cm) op terrein tijdens alle thuisactiviteiten.  

• Logo op pagina ‘sponsors’ op onze website met link naar uw eigen website. 

• Verspreiding van uw nieuwsbrief (1x) of een reclamecampagne onder al onze leden. NIEUW! 

• Uw bedrijf in de kijker op onze Facebook- en Instagrampagina. NIEUW! 

• Logo op flyers die verspreid worden op onze evenementen + op groot scherm tijdens quiz. 
 
 

Goud € 500 
 

• Uw bedrijfsnaam koppelen aan 1 tornooi of evenement. 

• Uitnodiging voor 2 personen op het jaarlijkse ledenfeest. 

• Spandoek (180x76cm) op terrein tijdens alle thuisactiviteiten. 

• Logo op pagina ‘sponsors’ op onze website met link naar uw eigen website. 

• Verspreiding van uw nieuwsbrief (1x) of een reclamecampagne onder al onze leden. NIEUW! 

• Uw bedrijf in de kijker op onze Facebook- en Instagrampagina. NIEUW! 

• Logo op flyers die verspreid worden op onze evenementen + op groot scherm tijdens quiz. 
 
 

Diamant     € 1000  
 

• Badge met bedrijfslogo op wedstrijdshirt ploeg naar keuze – schoudermodel 

• Logo op de homepage van onze website + op de betreffende ploegpagina + sponsorpagina. (met link 
naar uw eigen website) 

• Uw bedrijfsnaam koppelen aan 1 tornooi of evenement. 

• Uitnodiging voor 2 personen op het jaarlijkse ledenfeest. 

• Spandoek (180x76cm) op terrein tijdens alle thuisactiviteiten. 

• Verspreiding van uw nieuwsbrief (1x) of een reclamecampagne onder al onze leden. NIEUW! 

• Uw bedrijf in de kijker op onze Facebook- en Instagrampagina. NIEUW! 

• Logo op flyers die verspreid worden op onze evenementen + op groot scherm tijdens quiz. 
 
 

 
Sponsoring infrastructuur in natura 
U kan de inrichting van onze nieuwe kantine/kleedkamers, aanleg terrein, bouwen van dug-outs, verlichting 
terrein,… in natura sponsoren. Denkt u ons hiermee te kunnen helpen? Dan mag u ons contacteren zodat 
we met elkaar kunnen afstemmen hoe we elkaar kunnen helpen. 
  



 

ONZE PLOEGEN 2021 

▪ VOLWASSENEN 

Slowpitch: 1e Nationale 

KRONOS  
 

 

 

HYPERION 

 



 

Fastpitch heren: Reserve afdeling 

KUMMIES 

 

 

Fastpitch dames: 2de afdeling 

DE DUIFKES 

 

 



 

Recreanten: Tornooien 

RECIES 

 

 

 

▪ JEUGD 

ROOKIES: 4-7 jaar 

 

 



 

MAJORS: 8-9 jaar Groepsfoto volgt later in 2022 

MINIEMEN: 10-12 jaar 

 

 

CADETTEN: 13-15 jaar Groepsfoto volgt later in 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUCTUUR VAN DE TITANS 

 

VZW met maatschappelijke zetel in Herentals 

Stamnummer 124 

 

Bestuur 

Voorzitter vzw: Patrick Clynmans 

Secretaris vzw: Benny Van der Weehe 

Penningmeester vzw: Peter Allaerts 

 

De 14 functionarissen (sleutelfuncties):  

 

• Infrastructuurverantwoordelijke: Elke Van Goubergen & Michel Jamin 

• Sportsecretaris: Benny Van der Weehe 

• Materiaalbeheer en kledij: Gerard Kauwenberghs & Roxanne Hens 

• Kantineverantwoordelijke: Jef Hermans & Nick Wuyts 

• Communicatie - webmaster: Steff Habraken 

• Communicatie - content: Jasmine Clynmans 

• Sponsoring: Elke Tegenbos 

• Voorzitter S&R Buul: Bart Van Eynde 

• Secretaris S&R Buul: Jan Gebruers 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 2022 

Te sponsoren:  (zowel financieel als in natura) 

2/4:  Titans Take-away 

23/4: 1ste recreantentoernooi 

2/7: 2de recreantentoernooi 

17/7: Kubb toernooi 

20/8: Play-Ball toernooi 

29/10: Quiz 

19/11: Ledenfeest 

3/12:  Quiz in samenwerking met ‘t Hondenclickske 

X/12: Kerstmarkt Olen 

Aangegeven datums kunnen nog wijzigen en zijn afhankelijk van de toekomstige corona-maatregelen. 



 

BOUWT U MEE AAN ONZE TOEKOMST? 

 

 

Titans BSC Olen wil een sportclub zijn,  

maar vooral een vereniging voor iedereen,  

vóór u en mét u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sponsor geeft toestemming om de door hem aangeleverde gegevens te verwerken zoals bepaald in de 
privacy verklaring dd. 8 juli 2018. 

Deze privacy verklaring kan opgevraagd worden bij het secretariaat:  

Benny.vanderweehe@titans-bsc.be 


