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ALS VOETBAL EEN FEEST IS,

MAAR EEN FEESTEN DOE JE NIET ALLEEN
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VOORSTELLING CLUB
1. Historiek
De eerste voetbalmatch in Maldegem zou volgens Gabriël De Lille’s “Maldegem in Beeld en Schrift” Deel VI
(1905-1914) gespeeld geweest zijn op zondag 26 juni 1910. De match vond plaats op een voetbalveld dat
gemaakt was op het grasperk van de velodroom. Brugge speelde tegen Eeklo, dat enkele Maldegemse spelers
in zijn rangen had.
Op diezelfde dag ging in de Broederschool een Handelsbeurs door waar veel volk op afkwam. De uitbaters van
de velodroom hebben hier wellicht op ingespeeld om de nieuwe sport, die voetbal dan was, voor te stellen
aan de Maldegemse bevolking.
Het duurde echter tot na de Eerste Wereldoorlog eer de eerste voetbalclub in Maldegem werd gesticht. Oudstrijders hadden de sport (of volgens sommigen het spel) leren kennen tijdens de rustperiodes achter het front
en wilden die na de oorlog verder beoefenen.
Na de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen in 1920 werden de koppen bijeengestoken en werd Melda’s
Sportkring Maldegem opgericht.
Het voetbalterrein was gelegen achter de “Molenberg”, waar nu de Zwarte Zusterslaan is gelegen. Het smalle
straatje naast Residentie Courtmans, dat de Mevr. Courtmanslaan verbindt met de Kanunnik Andrieslaan is
nog een overblijfsel van de oude toegangsweg naar het voetbalterrein.
De Melda was in die tijd ongelooflijk populair. Er was niet zoveel gelegenheid tot ontspanning als nu, voetbal
en wielrennen waren vrijwel de enige vorm van sport.
Beide sporten zijn in Maldegem nog steeds verbonden met elkaar door de naam die het huidige stadion van
KSK Maldegem heeft gekregen. Het werd officieel ingehuldigd in 1995 en werd genoemd naar Maurice De
Waele, een Maldegemse wielrenner die in 1929 winnaar werd van de Ronde van Frankrijk.
Tot zover een woordje over de geschiedenis van het voetbal in Maldegem.

2. Missie
De jeugdopleiding van KSK Maldegem geeft alle kinderen (zowel jongens als meisjes) de kans zich zowel
afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als
voetbalspeler en als persoon.
Dit met de bedoeling om iedereen de kans te geven aan sport te doen en om zoveel mogelijk van die zelf
opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern zodat het eerste elftal uit minstens 75% van die
spelers bestaat.
Gedurende de opleiding ligt de nadruk op verzorgd technisch aanvallend voetbal waarbij “techniek”,
“positiespel” en “combinatiespel” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt, zal ook het
fysische aspect meer aan bod komen.
Iedere speler krijgt hierbij wekelijks speelgelegenheid.

2

Sponsorbrochure KSK Maldegem

ksk maldegem – 4220

Behalve het sportieve aspect moeten ook “sportiviteit” en “respect” twee gekende begrippen zijn waar men
zich als speler of ander lid van de vereniging moet aan houden.
Onze jeugdopleiding staat volledig in het teken van “opleiden”, d.w.z. dat het resultaat niet heilig is en dat
winnen leuk is maar niet ten koste van alles mag zijn.
Een extra troef voor onze opleiding is het
samenwerkingsakkoord met Club Brugge. KSK
Maldegem moet in de regio van het Meetjesland een
springplank worden voor spelers die nog hogerop
willen maar tevens ook een vangnet zijn voor spelers
die afvallen bij de elitejeugd.

Het is de intentie dat iedereen die met de club
verbonden is, er zich thuis voelt. Door het organiseren
van verschillende activiteiten doorheen het jaar moet
iedereen nog nauwer betrokken worden bij het reilen
en zeilen van de club en moet iedereen fier zijn deel uit
te maken van de grote KSK-familie. Dit geldt ook voor u
als sponsor.

3. Accommodatie
De thuisbasis van de club is het Maurice De Waelestadion, een gemeentelijke sportaccommodatie.
De club beschikt over 4 outdoorterreinen:
•
•
•
•

A-terrein: 100 x 66m met een overdekte
sta- en zittribune voor 450 personen
B-terrein: 99 x 55m
D-terrein: 100 x 60m met een overdekte
sta-tribune
E-terrein: 100 x 57m met een overdekte
staantribune

In de winter wordt er ook getraind in de aangrenzende gemeentelijke sporthal Meos.

3

Sponsorbrochure KSK Maldegem

ksk maldegem – 4220

WAAROM SPONSORING BIJ KSK MALDEGEM?

Voetbal is een feest, voor, tijdens en na de match en
buiten de krijtlijnen. Er zijn de spelers en trainers die zich
ten volle geven en hiervoor heel wat tijd en energie
investeren en er zijn supporters die meeleven met de
ploeg, die meevieren bij elke overwinning en ontgoocheld
zijn bij een verlies. Zonen kijken naar vaders, die later op
hun beurt de jeugdige spelers komen aanmoedigen.

Voetbal is een microbe die je, eens je erdoor gebeten bent, niet zo gauw
meer loslaat. Het is een gezonde ontspanning en vrijetijdsbesteding, goed
voor lichaam en geest. Het biedt de spelers, jong en oud, immers de kans
zich enerzijds sportief te ontwikkelen en zich anderzijds samen met een
groep in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Sport, met haar
waarden als fair play, grootmoedigheid in de nederlaag en respect voor de
medemens, is een leerschool voor het leven. Sport is de beste waarborg
voor een goede gezondheid en wat kan er beter zijn dan “mens sana in
corpore sano”.
Bij dit alles speelt de fierheid en sympathie voor de ploeg van de eigen
gemeente mee. Een eeuw lang is het voetbalgebeuren in Maldegem uit
het leven van deze gemeenschap niet meer weg te denken. Op vele manieren zijn al die tijd mensen
"verbonden" met alles wat leeft rond voetbal.
Als sponsor van onze club maakt u deel uit van deze verbondenheid. Via ons netwerk van ca. 300 jeugdspelers,
hun ouders, trainers, bestuur,… stelt het u in staat om uw product, dienst en bedrijfsnaam op een dynamische
manier aan een groot publiek te presenteren. Hiermee ondersteunt u uw marketing- en
communicatiestrategieën op een bijzonder sympathieke manier.
Wij van KSK Maldegem beseffen dat gezamenlijk belang
maar al te goed. Wij hebben u nodig om ons sportief te
kunnen blijven ontwikkelen. Om voor jeugd en
senioren, jongens of meisjes, de club te zijn waar zij zich
prettig voelen en in een sociale betrokken omgeving
hun sportieve ambities waar kunnen maken en plezier
beleven.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze club uitermate
geschikt is voor uw doelstellingen. De voetbalsport in
België mag zich verheugen in een nog steeds groeiende
populariteit en toenemend aantal leden en bezoekers.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN
1. Reclamebord langs de terreinen
Terrein A: Hier worden de wedstrijden op afgewerkt van de fanion en beloften ploegen.
Terrein B: Training en wedstrijd terrein alle jeugdploegen U6 tot U21
Op basis van de input van de sponsor maakt KSK Maldegem gratis een ontwerp aan.
De aanmaak van het bord gebeurd door de firma Ververs en worden rechtstreek aan de sponsor
gefactureerd . De kostprijs voor de aanmaak bedraagt(€45/m², excl. BTW), ook dit is steeds 100%
aftrekbaar. Uiteraard blijft u als sponsor ten allen tijde eigenaar van het bord.
De sponsorprijzen zijn afhankelijk van de grootte en de positie langs het terrein.
In onderstaand overzicht worden de diverse mogelijkheden opgesomd.
PLAATS BORD

AFMETING
BORD

JAARLIJKS SPONSORBEDRAG
(excl. BTW)
A terrein
B terrein

Lage omheining
langs het veld

0,75m x 6m

€ 400

€ 300

Lage omheining
langs het veld

0,75m x 9m

€ 600

€ 450

Lage omheining
langs het veld

0,75m x 12m

€ 750

€ 550

Hoge omheining
langs het veld

1,5m x 6m

€ 750

Niet van
toepassing

De sponsorcontracten hebben een minimum looptijd van 3 jaar.
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WAT KRIJGT U EXTRA
HIERVOOR?
2 jaar abonnementen
staanplaats
Uitnodiging jaarlijkse
sponsoravond
Vermelding op de website van
de club
2 jaar abonnementen zitplaats
Uitnodiging jaarlijkse
sponsoravond
Vermelding op de website van
de club
2 VIP-jaarabonnementen zitplaats (=
ontvangst tijdens
de rust in onze VIP-ruimte)
Uitnodiging jaarlijkse
sponsoravond
Vermelding op de website van
de club
2 VIP-jaarabonnementen zitplaats (=
ontvangst tijdens
de rust in onze VIP-ruimte)
Uitnodiging jaarlijkse
sponsoravond
Vermelding op de website van
de club
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2. Digitale reclame – Digital video-wall advertising
Naast de klassieke terrein-borden bieden wij u ook de mogelijkheid om te adverteren op onze digitale
schermen deze zijn geplaatst in de cateringgelegenheid van onze club. Deze 4 schermen staat tot uw
beschikking, een perfecte manier om uw doelgroep interactief te bereiken… zij het met uw bedrijfsnaam,
tijdelijke promotie, evenement of opendeurdag. Dit steeds reclame blokken van 20 sec.
Mogelijkheden:
Formule

Visibiliteit

Prijzen
(Excl. btw)
100€

Weekend – incl wedstrijd bal
Van vrijdag 18u
Tot zondag 18u

Alle jeugdwedstrijden van U6 tot U21
Wedstrijd fanion op zaterdagavond of zondagmiddag
Alle aanwezige ploegen uit de wijde omgeving
Aankondiging matchbal

Week – incl wedstrijd bal
Van dinsdag 18u
Tot zondag 18u

Alle trainingen en jeugdwedstrijden van U6 tot U21
Wedstrijd fanion op zaterdagavond of zondagmiddag
Alle aanwezige ploegen uit de wijde omgeving
Aankondiging matchbal

150€

Maand

Alle trainingen en jeugdwedstrijden van U6 tot U21
Wedstrijd fanion op zaterdagavond of zondagmiddag
Alle aanwezige ploegen uit de wijde omgeving

200€

Volledig voetbal seizoen
Van 1 augustus
Tot einde april

Alle trainingen en jeugdwedstrijden van U6 tot U21
Wedstrijd fanion op zaterdagavond of zondagmiddag
Alle aanwezige ploegen uit de wijde omgeving
Elk evenement
- Finale jeugdcup “Het Nieuwsblad”
- Jeugdtornooien 2 x jaar
- Hofmancup fanion
- Familiedag

600€

Jaarlijkse evenement
Zelf te kiezen

*Afhankelijk van de formule/periode kunt u met uw bedrijf tot wel 3000 bezoekers/per week bereiken.

3. Peterschap jeugdploegen
Wenst u een van onze jeugdploegen te steunen kan dit steeds dmv peterschap, wij voorzien hiervoor
borden in de kantine. Op basis van de input van de sponsor maakt KSK Maldegem gratis een ontwerp aan.
De aanmaak van het bord gebeurd door de firma Ververs en worden rechtstreek aan de sponsor
gefactureerd . De kostprijs voor de aanmaak bedraagt(€45/m², excl. BTW), ook dit is steeds 100%
aftrekbaar. Uiteraard blijft u als sponsor ten allen tijde eigenaar van het bord
Peterschap per ploeg:
Sponsorbedrag per jaar (excl. BTW, excl. aanmaak):
Sponsorbedrag vanaf 2e jaar (excl. BTW):

€ 500
€ 500

Reclame op de polo’s of training van alle jeugdspelers (ca. 300):
Sponsorbedrag per jaar (excl. BTW, incl. aanmaak):
€ 3.500
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4. Reclame op alle sportzakken jeugd
KSK Maldegem staat in voor de aanmaak van de sportzakken op basis van de input van de sponsor.
De sponsorcontracten hebben een minimum looptijd van 3 jaar.
Sponsorbedrag per jaar (excl. BTW, incl. aanmaak):

€ 5.000

5. Tenuesponsor fanion
KSK Maldegem staat in voor de aanmaak van de kledij op basis van de input van de sponsor. De kledij blijft
eigendom van de club.
De sponsorcontracten hebben een minimum looptijd van 3 jaar.
Reclame achteraan op broek:
€ 3.000
Reclame achteraan op shirt:
€ 10.000
Hoofdsponsor:
€ 15.000
- Reclame vooraan op shirt fanion
- Reclame op trainings van fanion, beloften en U21
- Reclame op coachvesten
- Reclame op polo’s jeugdspelers (ca. 300)

6. Wedstrijdkalender fanion
Jaarlijks wordt op afficheformaat een wedstrijdkalender van het fanionelftal opgemaakt met vermelding van
sponsors. Er zijn twee mogelijkheden:
-

Groot formaat van 17cm x 5cm voor de prijs van € 200 (excl. BTW)
Klein formaat van 8cm x 5cm voor de prijs van € 125 (excl. BTW)

Deze kalender wordt op een honderdtal openbare gelegenheden en handelszaken uitgehangen.

7. Wedstrijdbal fanion
Bij elke wedstrijd van de eerste ploeg wordt een matchbal geschonken door een sponsor.
De prijs hiervoor bedraagt € 100 (excl. BTW) en omvat:
-

Vermelding op onze digitale videowall.
Vermelding op het voorblad van het lokaal weekblad Vrij Maldegem
Vermelding in het weekblad Vrij Maldegem (in de eerste editie na de wedstrijd) via de foto die net
voor de aftrap wordt genomen
Vermelding op het wedstrijdformulier dat elke toeschouwer ontvangt bij het binnenkomen
Publiciteit via het omroepen in het stadion net voor de wedstrijd
Gratis VIP-kaarten voor de match waarvoor u de matchbal schenkt. Dit zijn toegangskaarten die recht
geven op een zitplaats en ontvangst tijdens de rust van de wedstrijd in onze VIP-ruimte.

8. Wedstijdbal jeugdploeg
De prijs hiervoor bedraagt € 50 (excl. BTW)
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9. Gepersonaliseerde formule
U onderneemt en wij ondernemen samen met u. Om die reden zijn onze sponsormogelijkheden
uitgebalanceerd en flexibel. Voor iedere beurs is er een mogelijkheid om het doel te behalen. Daarom staan
wij ook pen voor gepersonaliseerde sponsorformules op maat van uw bedrijf of dienst.

CONTACTGEGEVENS
Clubnaam: KSK Maldegem
Stamnummer: 4220
Adres: Kleine Warmestraat 15B
9990 Maldegem
Website: www.skmaldegem.be
Telefoonnummer verantwoordelijke sponsering : 0493/251 700
Email: ksk.sponsor@telenet.be

Wij danken U alvast voor het overwegen van een eventuele bijdrage aan onze vereniging.

8

