Sponsor dossier
Handbalvereniging HC Aalst
De missie en visie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISSIE - waarom bestaan we?
Het handbal promoten in en rond Aalst zodat iedereen op een kwalitatieve manier deze sport kan beoefenen.

VISIE – waar staan we voor?
Als sportorganisatie wensen wij in een sociale en sportieve sfeer, jongeren de kans geven om zich te laten ontplooien
in handbal als sportieve vrijetijdsbesteding. Hiertoe richten we ons specifiek naar de jeugd, maar wij willen ook de
interesse voor het handbal promoten bij senioren, ouders en het brede publiek.
Dagelijks brengen vrijwilligers een kwalitatief opleidingsprogramma voor jongeren van alle leeftijden, om hen zo te
laten doorstromen naar een niveau die voor hen haalbaar is.
Het sportieve aanbod rust op waarden zoals respect, fairplay, ploeggeest, inzet, discipline, …
Wij willen ook een maatschappelijke functie spelen binnen de stad/gemeente door het verstevigen van het sociaal
netwerk in goede samenwerking met de Vlaamse handbalvereniging VHV en het regionaal bestuur van Oost – West
Vlaanderen.

DOELSTELLING - wat precies?
De trainer/coach/begeleider is een ‘leraar’ en gaat er steeds vanuit dat de jongeren het spel moeten leren. In die optiek
worden trainingen progressief opgebouwd met aantrekkelijke en gevarieerde spelvormen.
Samen winnen, samen verliezen, samen bouwen aan één ploeg!
Wij staan open voor samenwerking met scholen en de steden en gemeenten. Zo kunnen we een gemakkelijke inloop
creëren voor onze jongeren. We voorzien een opleiding vanaf het 2de kleuter tot en met de volwassen leeftijd.
Eveneens organiseert de club een tal van activiteiten om de sociale samenhang in de club te vergroten.
U, als sponsor en investeerder, wordt hier nauw in betrokken zodat u een breder publiek kan bereiken.
Hierdoor kan uw sponsoring of investering maximaal renderen.
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Wie zijn we?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historiek
Wij zijn een sportvereniging zonder winstgevend doel met ploegen in de Vlaamse regio en in de liga.
Aalst heeft, qua handbal, een rijke geschiedenis.
Zo was HC Sparta de eerste Aalsterse handbalploeg én was ze de eerste Aalsterse bekerwinnaar! (inderdaad dit is niet
Okapi zoals weleens beweerd wordt!)
Het handbal in Aalst bestaat sinds 1953 dus wil dit zeggen dat het handbal al 60 jaar actief is in Aalst!
Deze geschiedenis is echter achterop geraakt, mede door de successen van Eendracht Aalst en Okapi Aalst.
Wij willen zich nu engageren om het handbal in Vlaanderen terug op kaart te zetten.
Helaas is en blijft handbal in België een amateursport.
Maar, dagelijks zetten vrijwilligers zich in om de club draaiende te houden, maar vooral om hun passie door te geven
aan de talrijke jongeren die deze club telt.

Wie is Wie?
Dagelijks bestuur is in handen van:
Voorzitter HC Aalst:

Hugo Van
Audenhove

Sint - Jobstraat 129/3
9300 Aalst
0475/55.56.20

Christ Hutsebaut

Schonegem 136
9420 Erpe-Mere
0473/71.45.25

hugo.van.audenhove@hotmail.com

cher@telenet.be

Indeling van de ploegen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senioren
· HEREN 1: Vlaamse Liga 3
· HEREN 2: Regionale Oost – West-Vlaanderen
. DAMES: Regionale Oost – West-Vlaanderen

Jeugd
· Gemengde miniemen (J16) regionaal Oost – West-Vlaanderen
· Gemengde pupillen (J14) regionaal Oost – West-Vlaanderen / Vlaamse Liga
· Gemengde welpen (J12) regionaal Oost – West-Vlaanderen

2

Activiteiten naast de trainingen en competitie:
· Jaarlijks eetfestijn (350 à 400 pers.)
· Jaarlijks jeugdeetfestijn (150 à 200 pers.)
· Jaarlijkse wafelslag
. Volkskermis tijdens het Pinksterweekend,
. Zevendaagse teambuilding in de Ardennen.
. Clubdag
. …..

Projecten die we willen realiseren in de komende 5 jaar:
· Verder uitbouw van onze website & facebook pagina
· Verdere uitbouw van de sportieve cel
· Nauwere samenwerking met de lokale middenstand
· Gebruik maken van producten van de sponsors
· Nieuw cliënteel naar uw zaak brengen
· ….

Waar kan ik mij als sponsor voor engageren?
Ongetwijfeld heb je veel vragen:
· Op welke manier kan ik een steentje bijdragen?
· Wat brengt mij dit op?
· Welke relaties kan ik hieruit halen?
Op de volgende pagina’s maken wij u duidelijk wat de mogelijkheden zijn, welke doelen u kunt bereiken met uw
financiële inbreng.

Wat doen met jullie financiële inbreng?
· Gaat het om beroepskosten? Ja, voor zover uw sponsorgeld beschouwd kan worden

als reclamekosten. Op zich is
dat natuurlijk geen probleem, want de naam van uw zaak prijkt niet voor niets op de truitjes, borden of website.
U doet het nu eenmaal voor de publiciteit.
· U moet bewijzen dat het om publiciteit gaat.

We helpen u hierbij door een foto van de ploeg, foto van het bord, ... ter beschikking te stellen.
· Gedetailleerde factuur of nota.

Wij bezorgen u een duidelijk formulier die bevestigt dat u geld geeft in ruil voor het voeren van publiciteit.
Dit formulier zal zoveel mogelijk details bevatten bv. “publiciteit op de truitjes voor het seizoen 2017-18”.
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U hebt keuze uit volgende formules:
Formule N°

Titel

Budget

Formule 1
Formule 2
Formule 3

Partner
Hoofdsponsor
Co-Sponsor

€ 3.000
€ 1.800
€ 800

Opmerking:
Alle formules zijn gebaseerd op jaarlijkse basis, met uitzondering van Formule 1, deze is op 2jaarlijkse basis.
Alle formules gelden voor alle vermelde ploegen, zie pagina 3.
Formule 1: PARTNER = 3.000 Euro
· De naam van de vereniging wordt herdoopt in HC xxxxxxxx Aalst
· Deze naam wordt overal gebruikt in kranten, briefpapier, internet, media, de handbalbond, ...
· Uw naam prijkt op de voor- en achterkant van onze spelerstruitjes en dit voor alle vermelde ploegen
(120 x zichtbaar!),
· U krijgt mogelijkheid tot het plaatsen van 2 mobiele reclameborden aan de doelen in de sporthal en dit tijdens alle
wedstrijden.
· Uw link op de homepage van onze website.
· + Basispakket
Formule 2: Hoofdsponsor = 1.800 Euro
Shirt sponsoring 30x20 cm – enkel voorzijde shirts
Mogelijkheid tot het plaatsen van 1 mobiel reclamebord
+ Basispakket
Formule 3: Co-Sponsor = 800 Euro
Shirt sponsoring 30x20 cm – enkel achterzijde shirts
+ Basispakket
Basispakket:
Vermelding van uw logo (5cm x 7.5cm) op de placemats tijdens onze eetfestijnen.
Vermelding van uw logo op de website met de link naar je eigen website.
Uitnodiging voor de eetfestijnen samen met de leden.
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