


Een sportclub waar iedereen welkom is om te 
voetballen.

Herk Sport is een sportieve, familiale 
voetbalclub waar iedere voetballer 
de speelgelegenheid krijgt om op 
zijn/haar niveau te voetballen.

Om de toegang voor iedereen 
gemakkelijk te maken blijft Herk 
Sport ook nog steeds één van de 
clubs waar het jaarlijks lidgeld zo 
laag mogelijk gehouden wordt. 

Een club leiden en onderhouden, is 
een dure aangelegenheid. 

Jaarlijks mogen wij beroep doen 
op sponsors die er voor zorgen dat 
de jeugd van Herk, nog steeds op 
fietsafstand, zijn/haar hobby kan 
uitoefenen. Dit draagt niet enkel bij 

tot de sportieve ontwikkeling van 
de spelers maar ook tot de sociale 
ontwikkeling. Ook voor het seizoen 
2021-2022 is Herk Sport op zoek 
naar sponsors. Wij nemen u in 
dit magazine mee naar potentiële 
mogelijkheden en danken u reeds 
op voorhand voor de interesse.

Roger Renaers

Herk Sport is een familiale voetbalclub, 
waar iedereen welkom is en sportiviteit 
hoog in het vaandel gedragen wordt. Elke 
voetballer krijgt er de speelgelegenheid 
om op het eigen niveau wedstrijden te 
spelen, te trainen en te groeien.

Om de toegang tot de club voor iedereen 
haalbaar te houden, blijft  Herk Sport een 
club waar het lidgeld zo laag mogelijk 
gehouden wordt. Dat kan enkel met de 
nodige steun van partners want een club 
leiden en onderhouden is een dure aange-
legenheid.

Door Herk Sport te ondersteunen zorgt u 
er voor dat de jeugd van Sint-Lambrechts-
Herk, in al zijn diversiteit, op fi etsafstand 
kan blijven voetballen. U draagt niet enkel 
bij tot de sportieve, maar ook tot de sociale 
ontwikkeling van onze jongeren, de toekomst 
van Moosherk.

Herk Sport maakt al jarenlang deel uit van 
het verenigingsleven van Sint-Lambrechts-Herk. 
Met zijn ligging in het Beukenhof is de 
club bovendien erg zichtbaar voor de vele 
bezoekers van deze site, binnen en buiten 
het voetbal. Als sponsor kan u daar mee 
van profi teren.

Ook voor seizoen 2022-2023 zijn we op 
zoek naar partners, die samen met ons 
hun schouders willen zetten onder onze 
lokale voetbalploeg en jeugdwerking. In 
dit magazine vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden. We danken u reeds vooraf 
voor uw interesse.

Roger Renaers
voorzitter Herk Sport

One Team One Family

Een sportclub waar iedereen welkom is om te 
voetballen.

Herk Sport is een sportieve, familiale 
voetbalclub waar iedere voetballer 
de speelgelegenheid krijgt om op 
zijn/haar niveau te voetballen.

Om de toegang voor iedereen 
gemakkelijk te maken blijft Herk 
Sport ook nog steeds één van de 
clubs waar het jaarlijks lidgeld zo 
laag mogelijk gehouden wordt. 

Een club leiden en onderhouden, is 
een dure aangelegenheid. 

Jaarlijks mogen wij beroep doen 
op sponsors die er voor zorgen dat 
de jeugd van Herk, nog steeds op 
fietsafstand, zijn/haar hobby kan 
uitoefenen. Dit draagt niet enkel bij 

tot de sportieve ontwikkeling van 
de spelers maar ook tot de sociale 
ontwikkeling. Ook voor het seizoen 
2019-2020 is Herk Sport op zoek 
naar sponsors. Wij nemen u in 
dit magazine mee naar potentiële 
mogelijkheden en danken u reeds 
op voorhand voor de interesse.

Roger Renaers



In dit 
sponsorboekje 
vind je een 
overzicht van 
alle mogelijke 
manieren om deze 
familieclub te 
ondersteunen. 

WEDSTRIJDBAL LARGE
€125

Door het sponsoren van de wedstrijdbal heeft u een heel seizoen 
visibiliteit in de kantine, krijgt u 4 vrijkaarten en ontvangt u tijdens de 
wedstrijd in de kantine: fingerfood, 1 fles Cava en 1 drankkaart.

WEDSTRIJDBAL EXTRA LARGE
€250

De extralarge wedstrijdbal bevat  net zoals de large optie dezelfde formule 
maar met 8 vrijkaarten, 2 drankkaarten en 2 flessen Cava.

DOEK LANGS A-PLEIN   
€250

Het doek heeft een grootte van 
3 meter op 0,8meter. Daarbij krijgt u 
een vermelding op het scherm in de 
kantine.

DOEK LANGS B-PLEIN   
€175

Het doek heeft een grootte van 
3 meter op 0,8 meter. Daarbij krijgt 
u een vermelding op het scherm in 
de kantine.

Wedstrijdbal | € 150
U krijgt voor, tijdens en na de wedstrijd publiciteit op 
Facebook, op het scherm in de kantine en door de luidsprekers. 
U krijgt voor deze wedstrijd 4 vrijkaarten, fingerfood, 1 
fles cava en 1 drankkaart.

Wedstrijdbal XL | € 250
Dubbel zoveel plezier. U krijgt 8 vrijkaarten, 2 flessen cava 
en 2 drankkaarten. We zorgen voor fingerfood. U kan de 
aftrap geven indien gewenst en u mag uw eigen flyers op 
de tafels in de kantine leggen.

Uitwedstrijd | € 50
Bij de aankondiging van een uitwedstrijd op 
Facebook word uw naam eenmalig genoemd als 
wedstrijdpartner met een link naar uw website.

In dit 
sponsorboekje 
vind je een 
overzicht van 
alle mogelijke 
manieren om deze 
familieclub te 
ondersteunen. 

WEDSTRIJDBAL LARGE
€125

Door het sponsoren van de wedstrijdbal heeft u een heel seizoen 
visibiliteit in de kantine, krijgt u 4 vrijkaarten en ontvangt u tijdens de 
wedstrijd in de kantine: fingerfood, 1 fles Cava en 1 drankkaart.

WEDSTRIJDBAL EXTRA LARGE
€250

De extralarge wedstrijdbal bevat  net zoals de large optie dezelfde formule 
maar met 8 vrijkaarten, 2 drankkaarten en 2 flessen Cava.

DOEK LANGS A-PLEIN   
€250

Het doek heeft een grootte van 
3 meter op 0,8meter. Daarbij krijgt u 
een vermelding op het scherm in de 
kantine.

DOEK LANGS B-PLEIN   
€175

Het doek heeft een grootte van 
3 meter op 0,8 meter. Daarbij krijgt 
u een vermelding op het scherm in 
de kantine.

In dit sponsormagazine 
vind je een overzicht 
van alle mogelijke 
manieren om onze 
familieclub te 
ondersteunen.

Terrein | € 300
Uw naam of logo komt een seizoen lang op een doek van 
3m x 0,8m langs het A-terrein. Uw naam en/of logo wordt mee 
opgenomen in de publiciteit op ons tv-scherm in de kantine.



WEBSITE + SOCIAL MEDIA €175
Ook een vermelding op www.herksport.be is 
een mogelijkheid. De vermelding op de website 
zal gedurende het hele seizoen van 2021-2022 
plaatsvinden. Voorts wordt er elke week minstens
1 sponsor getoond in de wedstrijdkalender op 
facebook en instagram.

Bordje Kantine | € 175
Jouw naam of logo een seizoen lang op een bordje 
op A3-formaat aan de ingang van de kantine.

SCHERM IN KANTINE €175WEBSITE €175
Tijdens elke thuiswedstrijd een vermelding van 
naam of logo op het scherm in de kantine van Herk 
Sport.

Ook een vermelding op www.herksport.be is 
een mogelijkheid. De vermelding op de website 
zal gedurende het hele seizoen van 2019-2020 
plaatsvinden.

TV-Scherm Kantine | € 150
Tijdens elke thuiswedstrijd verschijnt uw naam en/of logo een seizoen 
lang op het tv-scherm in onze kantine.





SPELERSUITRUSTING 
EERSTE PLOEG

Kiezen voor deze optie zorgt 
ervoor dat de naam of het logo 
vermeld wordt op het shirt van 
de eerste ploeg. 

Daarbij verschijnt u ook op 
www.herksport.be en op de 
schermen in de kantine. De 
vermelding op de website zal 
gedurende het hele seizoen van 
2021-2022 plaatsvinden.

Kiezen voor deze optie zorgt 
ervoor dat de naam of het 
logo vermeld wordt op de 
wedstrijduitrusting. 

Daarbij verschijnt u ook op 
www.herksport.be en op de 
schermen in de kantine. De 
vermelding op de website zal 
gedurende het hele seizoen van 
2021-2022 plaatsvinden.

SPELERSUITRUSTING
TWEEDE PLOEG OF JEUGDPLOEG

UW LOGO HIER ?

Hoofdsponsor | € 2000
Uw naam of logo wordt vermeld op de uitrusting 
van onze A- en B-ploeg. Uw naam en/of logo 
wordt mee opgenomen op het tv-scherm in onze 
kantine.

Hoofdsponsor XL | € 2500
Aanvullend krijgt u een doek langs het A-veld en 
1x een wedstrijdbal XL-pakket.

Hoofdsponsor XXL | € 3750
Aanvullend aan XL wordt uw naam of logo in 
het groot geplaatst op al onze trainingen OF op 
al onze sporttassen, van jong tot oud.

Hoofdsponsor XXXL | € 5000
Aanvullend aan XL wordt uw naam of logo in 
het groot geplaatst op al onze trainingen EN op 
al onze sporttassen, van jong tot oud.

SPELERSUITRUSTING 
EERSTE PLOEG
€1750

Kiezen voor deze optie zorgt 
ervoor dat de naam of het logo 
vermeld wordt op het shirt van 
de eerste ploeg. 

Daarbij verschijnt u ook op 
www.herksport.be en op de 
schermen in de kantine. De 
vermelding op de website zal 
gedurende het hele seizoen van 
2019-2020 plaatsvinden.

Kiezen voor deze optie zorgt 
ervoor dat de naam of het 
logo vermeld wordt op de 
wedstrijduitrusting. 

Daarbij verschijnt u ook op 
www.herksport.be en op de 
schermen in de kantine. De 
vermelding op de website zal 
gedurende het hele seizoen van 
2019-2020 plaatsvinden.

TRAININGEN
€1500

Ook kan u ook de naam of het logo 
laten plaatsen op alle trainingen. 
Ook hier wordt u vermeld op de 
schermen in de kantine.

SPELERSUITRUSTING
TWEEDE PLOEG OF JEUGDPLOEG
€500

Jeugdploeg | € 500 per ploeg
Uw naam of logo wordt vermeld op 
de uitrusting van 1 jeugdploeg. Uw 
naam en/of logo wordt mee opgenomen 
op het tv-scherm in onze kantine. U 
krijgt 50 euro korting op een doek 
langs het A-terrein en/of een wedstrijdbal 
XL-pakket.



SPORTTASSEN
€1500

Tot slot is er de optie 
om u naam of logo 
op alle sporttassen te 
plaatsen. Daarbij wordt 
uw naam ook vermeld 
op de schermen in de 
kantine.

Trainingen | € 1500
Uw naam of logo in het groot op al onze 
trainingen, van jong tot oud. Uw naam 
en logo wordt mee opgenomen op het tv-
scherm in onze kantine. U krijgt 50 euro 
korting op een doek langs het A-terrein 
en/of een wedstrijdbal XL-pakket.

SPORTTASSEN
€1500

Tot slot is er de optie 
om u naam of logo 
op alle sporttassen te 
plaatsen. Daarbij wordt 
uw naam ook vermeld 
op de schermen in de 
kantine.

Sporttassen | € 1500
Uw naam of logo in het groot op al onze 
sporttassen, van jong tot oud. Uw naam 
en logo wordt mee opgenomen op het tv-
scherm in onze kantine. U krijgt 50 euro 
korting op een doek langs het A-terrein 
en/of een wedstrijdbal XL-pakket.



VIP-MAALTIJDEN
Deze gerechten worden gepresenteerd aan alle sponsors 

en sympathisanten van Herk Sport. 

Data*

Netwerkevent

Naast verschillende 
activiteiten die 
plaatsvinden 
doorheen het jaar, 
organiseert Herk 
Sport dit jaar ook 
een meerdere 
netwerkevents. Dit 
door VIP-maaltijden 
en verschillende 
cava bars.

* Bovenstaande data kunnen 
veranderen in geval van overmacht.

To be announced

De data van de VIP-maaltijden en cavabars worden 
vastgelegd na bekendmaking speelkalender. Geef bij 
interesse zeker uw contactgegevens door en/of volg 
onze sociale media.

C A V A B A R
Deze drink wordt georganiseerd voor alle sponsors en 
sympathisanten van Herk Sport. Tijdens deze drinks vind 

er ook een uitreiking plaats voor de man van de match. 

Data*

* Bovenstaande data kunnen 
veranderen in geval van overmacht.

To be announced

De data van de VIP-maaltijden en cavabars worden 
vastgelegd na bekendmaking speelkalender. Geef bij 
interesse zeker uw contactgegevens door en/of volg 
onze sociale media.



Bedankt aan onze bestaande sponsors

Domein Beukenhof
Sint-Lambrechts-Herkstraat 69
3500 Hasselt

www.herksport.be
Fb / Insta: Herk Sport

Stamnummer: 5905


