
OOK JIJ KAN 
SCOREN!

UW SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ JUVE HASSELT

FUN & FORMATION



Misschien heeft u het al opgevangen: Juve Hasselt is de nieuwe naam 
van de Hasseltse fusieclub die vanaf volgend seizoen KSK Thor Hasselt en 
SK Herkenrode zal samenbrengen. Deze naam - juventus is het Latijnse 
woord voor jeugd - staat voor de filosofie van de nieuwe fusieclub. Ener-
zijds ligt de nadruk op jeugdopleiding. Anderzijds staat de naam voor eeu-
wige jeugd. Inclusief de veteranenploeg kan je bij Juve Hasselt terecht voor 
voetbalplezier van 4 tot 77 jaar. Meer dan 500 voetballers en begeleiders 
zullen actief zijn op Ten Hove in Kermt en op de nieuwe site in Stokrooie.

Juve Hasselt kort samengevat:
∫ iedereen die graag voetbalt en iets wil bijleren is welkom bij Juve Has-

selt. Voor de jeugd is dat in de Juve Academy waar niet het matchre-
sultaat maar wel voetbalplezier en bijleren centraal staan. Juve Has-
selt wil elk spelertje op zijn of haar niveau en tempo beter maken;

∫ de senioren komen volgend seizoen uit in 2 seniorenploegen met bijho-
rende reserveploegen. Een ploeg in 2° of 1ste provinciale en een ploeg 
in 4de of 3de provinciale; 

∫ 2 moderne voetballocaties: de site Ten Hove en de site Stokrooie;
∫ Juve Hasselt focust met haar werking op het gebied ten westen van 

Hasselt (deelgemeenten Kermt, Kuringen, Spalbeek, Stokrooie);
∫ de jeugdtrainers van SK Herkenrode en Thor vormen de ruggengraat 

van de  jeugdwerking.

Het nieuwe bestuur is gemotiveerd om eendrachtig de handen uit de 
mouwen te steken voor Juve Hasselt. Juve Hasselt hoopt ook op jullie en-
thousiasme!     

Het bestuur 

BESTE SPORTLIEFHEBBEBESTE SPORTLIEFHEBBER



Bij de praktische en financiële organisatie van onze club komt heel wat 
kijken: de ploegen inschrijven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond; de 
spelers en leden verzekeren; de terreinen huren én onderhouden; het ma-
teriaal en de kledij aankopen; scheidsrechters vergoeden, de jeugdtrainers 
opleiden; initiatieven nemen om nieuwe leden te rekruteren, ...

Voor een deel van het noodzakelijke budget zorgen we zelf via de lidgelden 
en door middel van verschillende jaarlijkse activiteiten, zoals onze diverse 
eetfestijnen, ons paaskamp, ons jeugdtornooi, onze familiedag, ...

Voor het overige doen we een beroep op gulle sponsors met een hart voor 
voetbal, onze regio en onze club. 

Kortom, wij hebben uw hulp broodnodig om onze speler(tje)s hun gelief- 
koosde hobby te kunnen laten beoefenen!
 
Wij danken u alvast voor uw steun!

WAAROM HEBBEN WIJ 
SPONSORS NODIG?



WAT BIEDEN WIJ ONZE 
SPONSORS?
∫ Meer dan 500 leden
∫ 360 jeugdspelers tussen 4 en 18 jaar
∫ 720 ouders
∫ 34 jeugdploegen
∫ 2 seniorenploegen
∫ 2 beloftenploegen
∫ 1 veteranenploeg
∫ 37 trainers
∫ 40 ploegafgevaardigden
∫ 9 velden
∫ Meer dan 500 wedstrijden per seizoen
∫ Meer dan 500 supporters per wedstrijdweekend
∫ Meer dan 2000 volgers op Facebook en Instagram
∫ 8 events per seizoen (sportief en extra-sportief)
∫ 100% sportieve uitstraling
∫ 200% exposure

Duidelijke zichtbaarheid in de beide accomodaties en de outfits van onze 
club met

WAT BIEDEN WIJ ONZE 
SPONSORS?



SPONSORMOGELIJKHEDEN
Alle sponsorovereenkomsten worden individueel besproken en overlopen, 
zodat wij u steeds een overeenkomst op maat kunnen aanbieden.

Alle prijzen zijn exclusief btw. 

Uiteraard is uw sponsoring fiscaal volledig aftrekbaar.

Het is mogelijk om meerdere pakketten te combineren of om één van de 
aangeboden pakketten uit te breiden.

Alle ideeën, vragen en suggesties zijn bespreekbaar.

U kan ook één van onze activiteiten 
(mosselfeest, familie- dag, sinterklaasfeest,...) sponsoren.

SPONSORMOGELIJKHEDEN



TARIEVEN SPONSORING 
SEIZOEN 2020 – 2021

TARIEVEN SPONSORING 
SEIZOEN 2020 – 2021

BEDRAG PUBLICITEITSMIDDEL

€ 165 WEDSTRIJDBAL A-PLOEG SITE KERMT

 + Gratis toegang tot gesponsorde wedstrijd voor 2 personen
 + Aftrap geven + vermelding op led-scherm 
 + 20 drankjetons

€ 125 WEDSTRIJDBAL B-PLOEG SITE STOKROOIE

 + Gratis toegang tot gesponsorde wedstrijd voor 2 personen
 + Aftrap geven + vermelding op tv-circuit + 10 drankjetons

€ 500 BOARDING CLASSIC A-VELD SITE KERMT (250 X 250 CM)*

 + Vermelding op LED-scherm/tv-circuit 
 + 2 seizoenabonnementen thuismatchen seniorenploegen
 + gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen

€ 800 BOARDING MEGA A-VELD SITE KERMT (500 X 250 CM)**

€ 750 (seiz. 2) + Vermelding op LED-scherm/tv circuit
€ 700 (seiz. 3) + 2 seizoenabonnementen thuismatchen seniorenploegen
 + gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen

€ 800 1 SEIZOEN OUTDOOR LED-SCHERM SITE KERMT (290 X 425 CM)
 
 + Link op website

€ 500 BOARDING CLASSIC A-VELD SITE STOKROOIE (250 X 125 CM)*

 + Vermelding op LED-scherm/tv-circuit 
 + 2 seizoenabonnementen thuismatchen seniorenploegen
 + gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen



(*) + éénmalige aanmaakkosten full color paneel (250,00 euro)
(**) + éénmalige aanmaakkosten full color paneel (495,00 euro)
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

BEDRAG PUBLICITEITSMIDDEL

€ 8000/SEIZOEN HOOFDSPONSOR SENIOREN (CONTRACT 2 SEIZOENEN)

 Logo in kleur op de borst wedstrijdshirt 2 seniorenploegen
 Logo in het wit op de rug van het trainingsvest
 + 2 mega-boarding op A-veld site Kermt**
 + 1 boarding op A-veld site Stokrooie*
 + 1 reclamedoek straatkant 
 + vermelding op LED-scherm/tv-circuit
 + Link website
 + 2 seizoenabonnementen thuismatch seniorenploegen
 + gratis deelname aan alle activiteite 

€ 3000/SEIZOEN CO-SPONSOR SENIOREN (CONTRACT 2 SEIZOENEN)
 
 + Logo op de achterzijde wedstrijdshirt 2 seniorenploegen
 + 1 mega-boarding op A-veld**
 + Vermelding op LED-scherm/tv-circuit
 + Link website 
 + gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen

€ 8000/SEIZOEN HOOFDSPONSOR JEUGD (CONTRACT 2 SEIZOENEN)

 Logo in kleur op de borst wedstrijdshirt alle jeugdploegen
 + 2 mega-boarding op A-veld**
 + 1 boarding op A-veld site Stokrooie*
 + 1 reclamedoek straatkant 
 + vermelding op LED-scherm/tv-circuit
 + Link website
 + 2 seizoenabonnementen thuismatch 1ste ploeg
 + gratis deelname aan alle activiteiten

€ 3000/SEIZOEN CO-SPONSOR JEUGD (CONTRACT 2 SEIZOENEN)
 
 + Logo in wit op de achterzijde wedstrijdshirt alle jeugdploegen
 + 1 mega-boarding op A-veld**
 + Vermelding op LED-scherm/tv-circuit
 + Link website 
 + gratis deelname voor 2 personen aan één van onze eetdagen



FUN & FORMATION

Contactgegevens 
Jan De Buyser 

Info@juve-hasselt.be
0475/63 80 08 


