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Volley Feniks Haacht

INLEIDING

Haacht, 1 juni 2017
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Graag willen wij U onze volleybal club voorstellen. Volley Feniks Haacht, opgericht in 2017, is een fusieclub
van De Mitters Wespelaar (1978) en Olympia Haacht (1969). Onze club is intussen uitgegroeid tot een club met
27 ploegen.
Onze Heren 1 doen het uitstekend en is een stabiele middenmotor geworden in 1e Nationale, met een gezonde
ambitie en realistische ambitie om steeds beter te willen doen. Elk seizoen proberen we een plaatsje hoger te
eindigen. Wij zijn de enige volleybal club tussen Leuven en Mechelen op dit hoge niveau. Dit team moet de
sprinkplank zijn naar het hoogste niveau voor talentvolle jongeren uit de regio, en is het uithangbord van onze
club.
Onze andere senioren ploegen zijn vormen een mooie start voor onze opkomende jeugd op latere leeftijd.
Intussen hebben wij 6 heren-teams (1e Nat, 2e Div, 2e Prov, 3e Prov x 3) en 2 dames-teams (2e Prov, 3e Prov) in
competitie. Onze dames 1 werden afgelopen seizoen kampioen in stijgen naar 2e provinciale.
Ons hoogste doel is echter onze goede jeugdwerking verder uit te bouwen, waarbij we ook veel aandacht
besteden aan de opleiding van onze jeugdige trainers. Dat vormt een basis voor een stabiele club. In elke
leeftijdsgroep hebben we een ploeg in 1e provinciale. Elk seizoen een extra jeugdploeg is de ambitie. Vorig
seizoen hebben we geparticipeerd aan Volley@School. Dit seizoen starten we ook met Start2Volley in 12
scholen uit de regio: Haacht, Boortmeerbeek, Kampenhout & Wijgmaal.
Onze ‘oma & opa’-dag was een grandioos succes, met meer dan 200 supporters voor onze jeugdwedstrijden die
dag. Hét bewijs dat Feniks een goede basis heeft. Vorig seizoen hebben we met u11 meisjes de beker van
Vlaams-Brabant gewonnen, én zijn 3e geworden op het Belgisch kampioenschap.
Dit alles kost natuurlijk handenvol geld. Hiervoor organiseren we jaarlijks tal van activiteiten. We organiseren
een tornooi (1e Nationale) en onze volwassen leden helpen jaarlijks bij Rock Werchter. Toch is dit niet
voldoende om ons budget in evenwicht te houden.
Daarom willen we ook een beroep doen op uw bedrijf om samen onze ambities waar te maken. Mogen wij u
reeds oprecht danken voor uw sportieve interesse.
Met de meeste hoogachting,
Jos Verbinnen, voorzitter
jos@fenikshaacht.be

Pascal Cuppens, PR
pascal@fenikshaacht.be

0485/19 74 30

0475/53 83 09
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Volley Feniks Haacht

SPONSOR MODALITEITEN

Wij vragen uw onderneming om financiële steun. Uiteraard niet zonder tegenprestatie. Onze
club biedt u graag extra naambekendheid mede door de positieve sportieve uitstraling van
Feniks Haacht.
Onze hoogste herenploeg doorkruist het ganse land gezien de
nationale competitie. Regelmatig verschijnen artikels en foto’s in
verschillende kranten. Op dit niveau is volleybal een
spectaculaire sport en zeer de moeite waard om te bekijken.
We spelen in de mooie sporthal ”Den Dijk” in het Haachtse
Wespelaar. Tijdens onze thuismatchen animeren onze
luidruchtige supporters (100 à 200) met topvolleybal.
De pauzes vullen we op door beroep te doen op lokale
verenigingen zoals de haachtse rope-skippers.

Overzicht van de sponsor modaliteiten

Overzicht van de mogelijkheden

Prijs

Duurtijd

20€/50€/match

-

100€/match

-

3. Reclame op uitrusting jeugdploeg

300€/jr

2 jr

4. Reclame op website/facebook

200€/jr

1 jr

5. Reclame op seizoenskalender

300€/jr

1 jr

200€ à 300€/jr

1 jr

7. Reclamepaneel (parking sporthal)

800€/jr

3 jr

8. Reclame op uitslagenbord ‘Den Dijk’

800€/jr

2 jr

800€ à 1500€/jr

2 jr

2500€/jr

2jr of 3jr

Af te spreken

-

1. Reclame in programmaboekje
2. Schenking wedstrijdbal

6. Paneel tijdens thuiswedstrijden

9. Reclame op uitrusting A-team
10. Hoofdsponsor
11. Sponsoring op maat
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Volley Feniks Haacht

1. Programmaboekje
Opname reclametekst in het programmaboekje van onze thuiswedstrijden. Zwart-wit
bedrukking. 10% korting bij reservatie alle 11 thuiswedstrijden. Prijs:
• volledige A-5 voor 50,- €/wedstrijd
• ½ van een A-5 voor 30,- €/wedstrijd
• ¼ van een A-5 voor 20,- €/wedstrijd

2. Schenking wedstrijdbal
Voor elke thuiswedstrijd van het A-team kan een wedstrijdbal & tombola-prijs geschonken
worden. U wordt dan vriendelijk uitgenodigd om de opslag te komen geven voor de eerste
balwisseling bij een thuiswedstrijd.
Voor deze thuiswedstrijd wordt op onze website melding gemaakt van uw schenking en u
bekomt 5 vrijkaarten. Vòòr de wedstrijd kan U een flesje cava nuttigen in de kantine.
Uw firma wordt ook vermeld bij aanvang van de wedstrijd.
Prijs: 100,- €/wedstrijd.

3. Jeugdsponsoring, reclame op wedstrijd t-shirts
Sportshirt bedrukt met uw reclame (op de rug).
Prijs: 300,-€ per ploeg/jaar. 2-jarig contract.

4. Reclame op onze website www.fenikshaacht.be & Facebook
Via onze website kan uw firma een logo plaatsen op onze homepage, met een link naar uw
bestaande website.
Prijs: 200,- € per seizoen.

5. Reclame op de jaarlijkse seizoenskalender
van de seniorsploegen of de jeugd (telkens ca. 500 stuks)
Prijs: 300,- € per seizoen.
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Volley Feniks Haacht

6. Reclamepaneel tijdens thuiswedstrijden
Uw eigen reclame-spandoek wordt bij elke thuiswedstrijd op een goed zichtbare plaats gehangen (wij kunnen
voor u een paneel laten maken, prijs niet inbegrepen).
Bij Heren1 is de kans groot hiermee geregeld in de pers te verschijnen, of andere publicaties.
Prijs bij Heren1: 300,- € per seizoen (1e nationale, 11 thuiswedstrijden)
Prijs bij Jeugd: 200,-€ per seizoen (elke zaterdagochtend van 9u30 tot 13u30, +/- 30 weekends)

7. Vast reclamepaneel in de sporthal
In de sporthal heeft jaarlijks 77.000 bezoekers (scholen, sportclubs, events, stages, ..). Wil jij een vaste plek in de
sporthal, tegen de muur boven het raam van de kantine? Dat kan via Feniks Haacht. In dit pakket is ook
inbegrepen: vermelding op onze website & facebook, in alle mailcommunicatie naar leden & sympathisanten,
reclame op onze Heren1 ploegfoto.
Prijs: 1200,-€ (1jr), 3300,-€ (3jr), 5000€ (5jr)

8. Vast reclamepaneel aan de parking sporthal
Uitstekende zichtbaarheid van op de verbindingsweg tussen Mechelen en Leuven, binnendoor over Haacht.
Een groot bord (2m op 1m) met de wedstrijdaankondiging met uw reclame erbij (de kostprijs voor aanmaak van
het paneel is niet inbegrepen)
Prijs: 800,- € per jaar.

9. Permanente reclame op ons uitslagenbord
in de drukbezochte kantine van de sporthal “Den Dijk”
Prijs: 800,- € per seizoen.

Op de laatste thuiswedstrijd meer dan 200 supporters! Daar wil jij toch bij zijn?
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10. Uitrusting senior-teams
Sportshirts bedrukt met uw reclame, voor 2 seizoenen

Rug

Heren 1

Seniors

Jeugd

1200 €/jr

400 €/ploeg/jr

300 €/ploeg/jr

11. Hoofdsponsor bij uitstek
Vanaf 2500,- € per seizoen (min. 3 seizoenen) kan de naam van uw firma gekoppeld worden aan onze club. Uw
bedrijf komt op de website, op ons drukwerk zoals uitnodiging demo-training via scholen (=flyer aan +/- 1500
gezinnen), seizoenskalender en abonnement, in elk persbericht en op alle affiches met aankondiging van onze
activiteiten, uw spandoek tijdens wedstrijden, link op onze website, 5 wedstrijdballen, alle mails.

12. Sponsoring op maat
Heb je zelf een specifiek bedrag voor ogen? Wil je het sponsor pakket zelf samenstellen? Heb je een origineel
idee om via VC Feniks Haacht in de kijker te staan?
Dit willen we graag met U bespreken.

Vorig seizoen waren onze beste Pastadagen ooit.
Met de steun ‘Crelan Kampenhout - Willy Vankelst’.
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WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?
Wij zijn ervan overtuigd dat kennismaking met sport op jeugdige (en latere) leeftijd van groot
belang is. Aandacht besteden aan sport tijdens de opvoeding, draagt bij tot de vorming van
een sportieve en sociale levenshouding.
De missie van volleybalclub Feniks Haacht bestaat uit 3 pijlers

1.

Eigen ontwikkeling

Volleybalclub Feniks Haacht brengt individuen samen in een vereniging met een goede
teamgeest. Hierbij krijgen zij alle kansen tot het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.
Dit impliceert:
• Trots en fierheid: ik wil mee op de foto van mijn club.
• Betrokkenheid: ik zal er staan voor mijn club die me nodig heeft.
• Verantwoordelijkheid: ik draag mijn steentje bij in de werking van onze club.
• Waardering: uw club zorgt voor een degelijke omkadering.

2.

Met plezier presteren

Volleybalclub Feniks Haacht realiseert voor elke jongere een maximale lichamelijke
ontwikkeling, met focus op optimale conditie en techniek. Presteren impliceert competitie: op
een eerlijke, sportieve, plezante & respectvolle manier ons samen inzetten voor de ploeg.
Dit impliceert:
• Correcte uitvoering.
• Discipline.
• Motorische vaardigheden.
• Plezier vòòr, tijdens en nà.

3.

Maatschappelijk verantwoord

Volleybalclub Feniks Haacht integreert op een gezonde manier de waarden Vereniging,
School & Gezin, zodat zij elkaar versterken. Naast ons respect voor de waarden van onze
maatschappij, sluiten wij ook een alliantie met onze planeet.
Dit impliceert:
• Betrokkenheid: ouders, zussen/broers zijn familie van onze vereniging;
• Duurzaamheid: onze club en alle leden stellen zich op als een duurzame partner van
onze planeet.
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Volleybal Feniks Haacht

ONZE PLOEGEN
Volwassenen
• Heren 1
• Heren 2

1e Nationale
2e Divisie

•
•
•
•
•
•

2e Provinciale
3e Provinciale
2e Provinciale
3e Provinciale
1e Provinciale
zonder competitie

Heren 3
Heren 4/5
Dames 1
Dames 2
VLM A/B
Recreanten A/B

Jeugd
• U19 Meisjes
• U17 Meisjes/Jongens
• U15 Meisjes/Jongens

15-16 jaar
13-14 jaar

•
•
•
•
•
•

11-12 jaar
11-12 jaar
8-10 jaar
8-10 jaar
5-8 jaar
vanaf 3 jaar

U13 Meisjes/Jongens
U13 Meisjes/Jongens
U11 Meisjes
U11 Gemengd
Volleybalschool
Bewegingsschool

Een geweldige opkomst tijdens onze Oma & Opa dag
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STRUCTUUR VAN FENIKS HAACHT

• VZW met maatschappelijke zetel te Haacht/Wespelaar
• Stamnummer BN 1782
• Bestuur:
• Voorzitter: Jos Verbinnen
• Secretaris: Wim Stas
• Penningmeester: Katleen Vanneck
• Sportieve commissie:
• Seniors: Jeroen Franssens/Geert Ysebaert/Peter Hillaert
• Jeugd: Steve Thielemans/Pieterjan Volckaert
• Wedstrijd commissie:
• Seniors: Dirk Deroey
• Jeugd: Bernard Lemaitre
• Activiteiten:
• Marleen Meuris
• Marc De Cuyper
• Marleen Coppens
• Communicatie & PR
• Pascal Cuppens
• Materiaal
• Yves Hofman
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Volleybal De Mitters

GEPLANDE ACTIVITEITEN

• Stageweek volleybal
• Jeugdweekend
• Start2Volley (+1500 kinderen uit 12 scholen worden uitgenodigd
• Volley@School (lesgeven in scholen in de regio)
• Tornooi (niveau 1e Nationale)
• Feniks-quiz
• Familietornooi
• Pastadagen
• Eetstand Primusfeesten, Swing & Breughelfeesten
• Feniksdag
• Fondsenwerving Werchter
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Volleybal De Mitters

BEPAAL MEE ONZE TOEKOMST!

Feniks Haacht wil een sportclub zijn,
maar vooral een ‘vereniging’
van jullie,
vòòr jullie,
mét jullie.

Fier om Feniks te zijn
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Bepaal mee onze toekomst!

