
www.kvsoo.be  
 

  

Sponsorformulier KVSOO 

  
Beschrijving bedrijf:              
Naam bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………  
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………  
Ondernemingsnummer: .. .. .. .. - .. .. .. - .. .. ..   
 
Training sponsor 
Als training sponsor wordt uw naam/logo exclusief vermeld op onze openbare Facebook pagina (775 
volgers) voor het aantal gesponsorde sessies. Daarnaast komt uw naam/logo ook op de sponsorpagina 
van onze website terecht (www.kvsoo.be/sponsors). 
 
 Light training sponsor 

- U sponsort 4 trainingssessies (huur terreinen, verzekering,…) van 
anderhalf uur.  

50 EUR 

 Medium training sponsor 
- U sponsort 6 trainingssessies (huur terreinen, verzekering,…) van 

anderhalf uur. 

75 EUR 

 Heavy training sponsor  
- U sponsort 10 trainingssessies (huur terreinen, verzekering,…) van 

anderhalf uur.  

125 EUR 

 Extreme training sponsor  
- U sponsort 20 trainingssessies (huur terreinen, verzekering,…) van 

anderhalf uur. 

250  EUR 

 
Opleiding sponsor 
Als opleiding sponsor wordt uw naam/logo vermeld op de sponsorpagina van onze website 
(www.kvsoo.be/sponsors). 
 
 Opleiding sponsor 

- Met uw bijdrage worden er 10 extra begeleidingen voorzien voor 
startende refs. De wedstrijd begeleiding wordt uitgevoerd door referees 
die 1ste elftallen fluiten én is van cruciaal belang voor de verdere 
ontwikkeling van jonge referees. 

75 EUR 

 

http://www.kvsoo.be/sponsors
http://www.kvsoo.be/sponsors


www.kvsoo.be  
 

 
Vergaderingssponsor 
Als vergaderingssponsor wordt uw naam/logo exclusief vermeld op onze openbare Facebook pagina 
(775 volgers) voor alle communicatie gelinkt aan de gesponsorde vergadering. Tijdens de vergadering 
wordt uw logo ook in onze PowerPoint presentatie opgenomen. Daarnaast komt uw naam/logo ook op 
de sponsorpagina van onze website terecht (www.kvsoo.be/sponsors). 
 
 Vergaderingssponsor S 

- U sponsort 1 maandelijkse ledenvergadering (eventuele gastspreker; 
huur lokaal; materiaal,…) 

75 EUR 

 Vergaderingssponsor M 
- U sponsort 2 maandelijkse ledenvergaderingen (eventuele gastspreker; 

huur lokaal; materiaal,…) 

150 EUR 

 Vergaderingssponsor L 
- U sponsort 4 maandelijkse ledenvergaderingen (eventuele gastspreker; 

huur lokaal; materiaal,…) 

300 EUR 

 Vergaderingssponsor XL 
- U sponsort 7 maandelijkse ledenvergaderingen (eventuele gastspreker; 

huur lokaal; materiaal,…). 

500 EUR 

 

Vrije sponsoring 
Het is tevens mogelijk om een vrije sponsorbijdrage te leveren aan de KVSOO. Dit kan al vanaf 25 EUR, 
waarvoor u op onze sponsorpagina verschijnt. Vanaf een sponsoring van 250 EUR wordt u als een 
hoofdsponsor van de KVSOO aanzien.  
 Vrije sponsoring  

………EUR 
 
 
 
Gelieve ons digitaal een logo door te sturen ( contact@kvsoo.be ) die we kunnen gebruiken voor jullie 
publiciteit op onze website en Facebook pagina.   
  
Betalingswijze:   
 Overschrijving bedrag  …………..…… € op rekeningnummer BE52 7512 0717 9209 met vermelding 

factuurnummer + naam sponsor  
 CASH betalen bedrag …………….… € aan ……………………………………………… ( lid KVSOO  )  

  
  
Handtekening, datum en naam sponsor                 Handtekening, datum en naam lid KVSOO  

  

http://www.kvsoo.be/sponsors

