SPONSORMAP
GENT KNIGHTS
EVEN VOORSTELLEN
De Gent Knights is een
baseball- en softballclub
met een honderdtal leden
tussen 3 en 70 jaar. De
nadruk ligt er op respect,
team spirit en openheid en
daardoor voelt iedereen er
zich meteen thuis. We
geven u als potentiële
sponsor graag even onze
troeven (en uw voordelen)
mee.

LOCATIE
De club verhuisde in 2016 naar een nieuw
aangelegd terrein in Gentbrugge, pal naast
de E17 en aan de rand van een woonwijk.
Onze velden maken deel uit van de nieuwe
sportcluster die in de Gentbrugse Meersen
wordt aangelegd door Stad Gent. In die
cluster
komen
naast
het
VSVvoetbalterrein en korfbalclub Neerlandia,
een Finse looppiste, een mountainbikeparcours, een cricketveld en ook nog
nieuwe terreinen voor onze club. Door de
nabijgelegen woonwijk en de grote
passage heeft deze locatie ook voordelen
voor u als sponsor.

LEDENGROEI
Baseball- en softballclub Gent Knights
werd opgericht in 1983. De club kende
sindsdien een gestage groei zowel qua
teams, infrastructuur, spelniveau als
naambekendheid. In 2016 nam de
ledengroei een hoge vlucht: ons aantal
leden steeg met zo’n 30 extra base- en
softballers. Vandaag heeft de club acht
teams van verschillende leeftijdscategorieën waarvan vijf in competitie.
We verwachten dat ons ledenaantal in
2017 zal blijven stijgen.

SPORTIEVE PRESTATIES
In 2017 promoveren zowel het eerste
damesteam als de heren. De dames gaan
naar 1ste klasse nationaal en het
herenteam speelt dit jaar in 2de klasse
nationaal. Ook onze miniemen spelen bij
de hogere middenmoot van de Vlaamse
competitie. Als sponsor steunt u dus een
club die goed presteert en over heel
België wedstrijden speelt. Tijdens ons
competitieseizoen (april-september) zijn
er elk weekend wedstrijden op
verschillende tijdstippen, waar uiteraard
ook supporters op af komen.
SPORTPROMOTIE
Verder is ook de samenwerking met
andere clubs zeer belangrijk. De Gent
Knights nemen samen met WBA in
Temse het initiatief om een cluster te
vormen met de andere clubs uit de regio
Oost- en West-Vlaanderen. De bedoeling
is in de toekomst samen te werken rond
evenementen en trainingen, met als doel
de sport te promoten en de groei ervan
te verzekeren. Ook dit is als sponsor een
voordeel, aangezien uw reikwijdte
groter zal worden.

INVESTERINGEN
Het is onze ambitie om onze vereniging te laten groeien, in ledenaantal, in bekendheid bij het publiek en
op sportief vlak. Om dit te verwezenlijken is een beleidsplan ontwikkeld:
•

Een opleidingsbeleid voor een breder technisch kader. Met onze club willen we investeren in nieuw
materiaal en uniformen voor de ploegen, onderhoud van het terrein, opleidingen en ondersteuning
voor coaches en de toekomst van G-baseball.

•

Ledenwervingscampagnes om zowel nieuwe leden aan te trekken en om ook de bewoners van Gent
en omgeving bewust maken van het bestaan van onze club. Huis-aan-huisflyers, persberichten en
informatie op scholen zullen hier op korte termijn een eerste aanzet toe geven.

•

Verder is de samenhorigheid binnen onze club een belangrijk onderwerp. Zo zijn verschillende
activiteiten erop gericht die te behouden en te vergroten.

•

Het organiseren van diverse toernooien voor zowel valide en mindervalide personen, waarmee de
uitstraling van onze sport wordt vergroot, en mensen op een laagdrempelige wijze kennis kunnen
maken met de sport.

Hieronder vindt u een aantal voorstellen tot sponsoring. Het spreekt voor zich dat genoemde
sponsormogelijkheden en bedragen richtlijnen zijn waarbij alle creatieve mogelijkheden en
combinaties besproken kunnen worden. Alvast dank voor uw steun!
HOOFDSPONSOR
• Reclamedoek van 3 meter langs het veld
• Vermelding op de flyer naar de basisscholen
• Vermelding op de website, nieuwsbrief en sociale media
• Sponsorcertificaat met ploegfoto
• 3000 euro + drukkosten
AFFICHERING
• Reclamedoek van 3 meter langs het veld
• Sponsorcertificaat met ploegfoto
• Blijft eigendom van de sponsor
• Opmaakkost van 25 euro per meter
• Bij een 3-jarig contract valt de opmaakkost weg
• 300 euro/jaar
PETERSCHAP
• Sponsor je favoriete speler!
• Loopt gedurende het hele seizoen
• Vermelding op de website, sociale media en in de kantine
• 150 euro
TRAININGSPAK
• U staat exclusief op de achterkant van het trainingspak
• Zichtbaar voor en na de wedstrijd
• Vermelding op de website, nieuwsbrief en sociale media
• 750 euro per ploeg
BEEBALL (4-7 jaar)
• U staat exclusief op de voorzijde van hun truitjes
• U steunt de toekomst van de Gent Knights
• Vermelding op de website, nieuwsbrief en sociale media
• 250 euro
WEDSTRIJDBAL
• Fotomoment op wedstrijd
• Wordt gedeeld op sociale media
• Hangt een week in de kantine
• 20 euro
ANDERE KLEDIJ (petten, truien, sportzakken…)
• Te bespreken met sponsorverantwoordelijke
SCOREBORD
Onze vereniging heeft nog geen scorebord. Wij willen dit graag aanschaffen en u kunt daarvoor zorgen! Voor
een eenmalige 4500 euro staat uw naam gegarandeerd 5 jaar lang op het digitale scorebord. Het is goed
zichtbaar voor iedereen. Het contract kan daarna in overleg worden verlengd.

ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOR

ALGEMENE VOORWAARDEN GENT KNIGHTS

Het logo wordt door de sponsor digitaal
aangeleverd aan de webmaster en aan de
sponsorverantwoordelijke van de Gent
Knights. De duur van de overeenkomst wordt
afgesloten tussen het bestuur en de sponsor.
De hoofdsponsor heeft het recht om groter in
beeld te komen dan de adverteerders of
subsponsors. Bij nieuwe ontwerpen van
posters en flyers heeft de sponsor recht op
het bekijken van de posters en flyers
vooraleer ze gedrukt worden. Alleen de
hoofdsponsor heeft als enige het recht op
inspraak bij het ontwerpen van de posters en
flyers.

De vereniging is bij overeenkomst met de sponsor
verplicht zich aan alle hierboven staande acties te
houden, dus er voor te zorgen dat de sponsor
genoemd wordt. De vereniging is verplicht een
onderscheid te maken tussen hoofdsponsor en
subsponsors. De hoofdsponsor zal altijd als eerste
genoemd worden. Verder zal ook het logo dan wel
bedrijfsnaam groter op poster, flyers, website en in
de nieuwsbrief geplaatst worden. De vereniging is
verplicht om de sponsors te informeren bij het
ontwerpen van posters en flyers. De sponsor heeft
het recht om die te zien. Verder zullen de posters en
flyers pas worden gedrukt na goedkeuring door de
hoofdsponsor. Alhoewel wij bij het opstellen van
persberichten namen van sponsors etc. zullen
opnemen, hebben wij geen invloed op de
uiteindelijke vermelding in de media.

MEER INFORMATIE
Bij vragen of voor meer inlichtingen
kunt u zich wenden tot onze
sponsorverantwoordelijke:
Fidel Gavilan
info@gentknights.be
0496 03 67 10
Gent Knights
Oude Scheldeweg 2
9050 Gentbrugge
Ondernemingsnr: 0431.735.320
Bankrekeningnr: BE37 446 0224831 28
Bic: KREDBEBB

