
Wij zijn VC Groot Dilbeek.  Waarom ons sponsoren?
Sportiviteit, vriendschap en respect, met deze waarden vaart 
VC Groot Dilbeek zijn koers. Onze sportclub (opgericht in 2013) 
komt regelmatig in de pers met zijn voorbeeldfunctie voor een be-
wuste maatschappelijke rol. Iedereen is welkom bij VC Groot Dilbeek 
ongeacht geaardheid, geslacht of afkomst, steeds met respect en 
behoud van de identiteit van de club. 

VC Groot Dilbeek behoort met zijn uitstekende jeugdopleiding bij de 
beste clubs van België. Met het A-elftal wordt er gespeeld op provin-
ciaal niveau. VC Groot Dilbeek heeft een nauwe samenwerking met 
RSC Anderlecht en RWDM.
 
Onze jeugdopleiding bestaat uit meer dan 300 spelers. Dankzij ons 
actief doorstromingsbeleid noteren we in onze eerste ploeg 82% 
lokale verankering (jeugd die reeds speelde in onze club of een 
verleden hebben met VC Groot Dilbeek). Deze spelers hebben ouders, 
familie en vrienden en vormen één grote gemeenschap die bereik-
baar is voor u als sponsor of lokale onderneming. 

 ■ Logo is aanwezig naast het veld, in de kantine, digitaal (web-
site, Facebook, Instagram,...) en in externe communicatie

 ■ Logo is aanwezig op truitjes en zichtbaar op verplaatsing

 ■ Logo is vermeld in alle communicatiekanalen.

 1. VERGROTEN NAAMBEKENDHEID IN DILBEEK EN REGIO

 2. GENEREREN VAN EXTRA OMZET
 ■ Meer dan 10.000 bezoekers rond de velden per jaar

 ■ Mogelijkheid om goodies of producten uit te delen

 ■ Verruimen van de markt door de vele bezoekers uit de nabije 
omgeving

 3. UITBREIDEN NETWERK
 ■ Activiteiten samen met ondernemingen rond het voetbalge-

beuren

 ■ Ontmoeten van nieuwe klanten in aangename sfeer 

 ■ Ideaal voor activiteiten met je klanten

De bal ging aan het rollen en u heeft zin om samen een partnership uit te bouwen? 

Contacteer sponsor@vcgrootdilbeek.be  

Wij geven u graag meer uitleg over ons standaard sponsor aanbod en staan open voor gepersonaliseerde 
pakketten.  We kijken ernaar uit u te ontmoeten. 

Sportieve groeten,

Het bestuur van VC Groot Dilbeek

WORD SPONSOR VAN VC GROOT DILBEEK
Partnership om omzet en visibiliteit te verhogen

Interesse?

VC Groot DilbeekVC Groot Dilbeek www.vcgrootdilbeek.be



 ■ Extra 1x aftrap A-ploeg met gratis fles cava (vijf in totaal)
 ■ Extra 1x aftrap B-ploeg met gratis fles cava (vijf in totaal)
 ■ Logo op website top
 ■ Trippel aanwezigheid kantine
 ■ Logo op opwarmingsshirts (achter) - U10 t.e.m. U19
 ■ Logo op kledij kernwerking (voor)
 ■ Logo op opwarmingsshirts (voor) - U05 t.e.m. U09

 ■ Extra 1x aftrap A-ploeg met gratis fles 
cava (drie in totaal)

 ■ Extra 1x aftrap B-ploeg met gratis fles 
cava (drie in totaal)

 ■ Logo op website (goud)
 ■ Aanwezigheid op onderleggers eetfestijn 

(large logo)
 ■ Logo op opwarmingsshirts (achter) en 

wedstrijdshirts (achter) - U05 t.e.m. U09 
(twee ploegen - max. twee logo’s)

 ■ Logo op wedstrijdshirts - mouw A-ploeg 
of B-ploeg

 ■ Logo op broek (achter) - U10 t.e.m. U19 
(twee ploegen)

DIAMANT

PLATINUM 
 ■ Extra 1x aftrap A-ploeg met gratis fles cava (vier in totaal)
 ■ Extra 1x aftrap B-ploeg met gratis fles cava (vier in totaal)
 ■ Logo op website bovenaan
 ■ Logo op opwarmingsshirts (voor) en wedstrijdshirt (achter) - U10 t.e.m. U19 

(twee ploegen - max. twee logo’s)
 ■ Logo op broek (achter) U05 t.e.m. U09 (twee ploegen)
 ■ Logo op broek (achter) A-ploeg en B-ploeg
 ■ Logo op kledij kernwerking (achter)

ZILVER
 ■ Extra 1x aftrap A-ploeg met gratis fles 

cava (twee in totaal)
 ■ Extra 1x aftrap B-ploeg met gratis  fles 

cava (twee in totaal)
 ■ Logo aanwezig in kantine op monitor 

en muur
 ■ Logo op website (zilver)
 ■ Aanwezigheid op onderleggers 

eetfestijn (medium logo)
 ■ Vier jaarabonnementen voor alle 

wedstrijden
 ■ Gesigneerde bal van A-ploeg
 ■ Gesigneerde t-shirt van A-ploeg

GOUD BRONS
 ■ Reclamebord 3 meter aan synthetisch veld
 ■ 1x aftrap A-ploeg met gratis fles cava
 ■ 1x aftrap B-ploeg met gratis fles cava
 ■ Gratis diner voor 4 personen op het 

eetfestijn in maart (exclusief dranken)
 ■ Gratis diner voor 4 personen op het Mos-

selfeest in september (exclusief dranken)
 ■ Aanwezigheid op website (brons)

PRIJZEN
BRONS ZILVER GOUD PLATINUM DIAMANT

€ 500 € 1500 € 3500 € 6000 € 15000

SPONSOR PAKKETTEN

MEER INFO? 

Wij geven u graag meer uitleg  en staan open voor gepersonaliseerde pakketten.  

Contacteer sponsor@vcgrootdilbeek.be  

 ■ Logo op beachvlag bij jeugdtournooien
 ■ Logo op ploegfoto’s
 ■ Logo op 1000 jetons
 ■ Tweede reclamebord gratis op niet-synthetisch veld
 ■ Facebook aanwezigheid gedurende drie maanden
 ■ Aanwezigheid op onderleggers eetfestijn (extra large logo)
 ■ Aanwezigheid logo in communicatie naar ouders
 ■ Naam van sponsor gelinkt aan tornooi 
 ■ Dubbele aanwezigheid in kantine

 ■ Logo op alle wedstrijdshirts (voor) - jeugd, A-ploeg en B-ploeg 
(max. 2 logo’s)

 ■ Logo op het automaat van de jetons
 ■ Aanwezigheid op onderleggers eetfestijn (centraal)
 ■ Naam aan kantine of synthetisch veld, extra reclamebord 

       op kantine of veld en affiche in kantine

Brons pakket, inclusief*: Brons en Zilver pakket, inclusief*:

Brons, Zilver en Goud pakket, inclusief*: 

Brons, Zilver, Goud en Platinum pakket, inclusief*: 

*Logo’s op kledij zijn enkel van toepassing voor het desbetreffende pakket


