


Basketbal Club Wildcats Gavere
Sinds 1997 een club met energie en ambitie waar de jeugd centraal staat

Uw zaak, uw bedrijf, uw product in de kijker 
in uw streek !

Uw steun in actie, spanning en 
sensatie voor de sterkst 
groeiende sport van het jaar !       .

Uw steun voor het goede doel !

13 ploegen nemen deel aan wedstrijden op provinciaal en landelijk niveau, en aan 
verschillende tornooien. De dames spelen in de hoogste provinciale reeks, de jeugdploegen 
hebben reeds verschillende titels behaald en de heren hebben de ambitie om in een hogere 
provinciale reeks te spelen. 

Eén van de belangrijke pijlers is de jeugd zoveel mogelijk stimuleren om te sporten. Basketbal is 
een ploegsport waarbij naast balvaardigheid, het teamgevoel centraal staat. Met ‘fair play’ 
hoog in het vaandel, moeten de spelers zich vooral ook amuseren.

Wij willen heel graag onze spelers zo goed mogelijk ondersteunen met het juiste materiaal, 
enthousiaste trainers en de gepaste accommodatie. Het huren van de zaal, scheidsrechters 
betalen, wedstrijdoutfits financieren, recent materiaal aankopen … het kost allemaal veel geld!

Met uw financiële steun kunnen we dit verder realiseren. U geniet tevens van talrijke 
voordelen. Word vandaag nog sponsor van BBC Wildcats Gavere ! 

13 ploegen in de strijd

• tot 8 jaar
premicroben

 tot 10 jaar
microben

 10 tot 12 jaar
benjamins

 12 tot 14 jaar
pupillen
pupillen meisjes

 14 tot 16 jaar
miniemen jongens
miniemen meisjes 
(provinciaal en landelijk)

 18 tot 21 jaar
juniors

 18 plus
2 damesploegen (A en B)
2 herenploegen (A en B)
Veteranenploeg

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere
secretariaat@bbcwildcatsgavere.be

www.bbcwildcatsgavere.be



Sponsoring formules 
(prijzen voor een volledig seizoen, exclusief BTW) 

Formules met visibiliteit

Formule 1: Exclusieve Naamsponsor 5000 euro

Formule 2: Shirtsponsor 2000 euro

Formule 3: Tafelsponsor 600 euro

Formule 4: Publiciteitsbord 200 euro

Formule 5: Publiciteitssponsoring 170 euro

Formule 6: Schermsponsoring 100 euro

Formule 7: Wedstrijdbal 50 euro

Logistieke sponsoring

Formules zonder visibiliteit

Formule 8: Steun een kind 400 euro

Formule 9: Uit sympathie 180 euro

U vindt alle details op de volgende pagina’s.

Hebt u andere ideeën, of denkt u aan een specifieke manier om uw bedrijf extra in 
de kijker te plaatsen? Aarzel niet om ons te contacteren …

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere
secretariaat@bbcwildcatsgavere.be

www.bbcwildcatsgavere.be



Formule 1: Exclusieve Naamsponsor

 Uw bedrijfsnaam wordt opgenomen in de officiële naam 
van BBC Wildcats Gavere. U wordt als het ware vereenzelvigd met de club ! 

 Publiciteitsbord (80 x 120 cm , inclusief aanmaak van het bord). 
Na drie seizoenen is het bord voor u.

 Uw logo op de shirts van de spelers van de dames- en herenploegen, 
en op de shirts van de kidsploegen

 Uw logo op de homepagina van de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar 
relaties. 

 2 maal per seizoen wordt via een aangeleverde banner uw specifieke boodschap 
(promoties, nieuw product,…)  opgenomen in de  digitale nieuwsbrief.

 Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 
ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.

 Gratis uitnodiging voor 4 personen op alle seizoensevenementen, inclusief een VIP 
uitnodiging voor de “Jazzavond”

 Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 5000 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Hebt u andere ideeën, of denkt u aan een specifieke manier om uw bedrijf extra in de kijker te 
plaatsen? Aarzel niet om ons te contacteren …

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten
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Formule  2: Shirtsponsor

• Uw logo op meer dan 400 moderne en stijlvolle sporttenues en opwarmtruien. 
En dit voor alle dames-, heren- en kidsploegen.

 Publiciteitsbord (80 x 120 cm , inclusief aanmaak van het bord).
Na drie seizoenen is het bord voor u.

 Uw logo op de homepagina van de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar 
haar relaties. 

 2 maal per seizoen wordt via een aangeleverde banner uw specifieke boodschap 
(promoties, nieuw product,…)  opgenomen in de digitale nieuwsbrief.

 Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 
ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.

 Gratis uitnodiging voor 4 personen op alle seizoensevenementen, inclusief een VIP 
uitnodiging voor de “Jazzavond”

 Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 2000 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Hebt u andere ideeën, of denkt u aan een specifieke manier om uw bedrijf extra in de kijker 
te plaatsen? Aarzel niet om ons te contacteren …

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere
secretariaat@bbcwildcatsgavere.be

www.bbcwildcatsgavere.be



Formule 3: Tafelsponsor

De “tafel” is één van de belangrijkste onderdelen voor een goed verloop van een wedstrijd. Het is de 
plaats waar de match wordt geregisseerd en geregistreerd. Het wedstrijdblad, de klok, het bijhouden 
van de score, … aan de tafel gebeurt het allemaal. Het is één van de meest visibele plaatsen tijdens 
de match.

• Uw logo en bedrijfsgegevens worden bij elke thuiswedstrijd op een publiciteitsbord van 80 x 120 
cm geplaatst vlak voor de officiële wedstrijdtafel. Na drie seizoenen is het bord voor u (aanmaak 
van het publiciteitsbord is inclusief).

• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar relaties.
• Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 

ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.
• Gratis uitnodiging voor 2 personen op alle seizoensevenementen, inclusief een VIP uitnodiging 

voor de “Jazzavond”
• Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 600 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 4: Publiciteitsbord

• Publiciteitsbord 80 x 120 cm: De club zorgt voor de aanmaak van het publiciteitsbord. 
Na drie seizoenen is het bord van u.

• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar relaties.
• Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 

ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.
• Gratis uitnodiging voor 2 personen op alle seizoensevenementen
• Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 200 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten
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Formule 5: Publiciteitssponsoring

• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar relaties.
• 2 maal per seizoen wordt via een aangeleverde banner uw specifieke boodschap (promoties, 

nieuw product,…)  opgenomen in de digitale nieuwsbrief.
• Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 

ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.
• Gratis uitnodiging voor 2 personen op alle seizoensevenementen
• Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 170 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 6: Schermsponsoring

• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar relaties.
• Uw logo met eventuele boodschap op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 

ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.
• Pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 100 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 7: Wedstrijdbal

Een magisch moment bij de start van een wedstrijd. Het opgooien van de wedstrijdbal mag u 
persoonlijk doen of laten doen door een door u opgegeven persoon, voor een wedstrijd naar keuze.
Uw logo met eventuele boodschap verschijnt op het digitale scherm in de gezellige cafetaria, 
ontmoetingsplaats en kloppend hart van de club.

Prijs: 50 euro per match excl. btw

Logistieke sponsoring
• ingrediënten, versnaperingen en/of dranken voor onze eetfestijnen of in onze cafetaria
• tombolaprijzen

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten
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Sponsoring formules  zonder visibiliteit

Formule 8: Steun een kind

In een sportclub draait niet alles om de sport.  Het is een ontmoetingsplaats binnen het sociale 
weefsel van onze samenleving. De club draagt bij tot de verbondenheid tussen alle mensen uit de 
streek en wil daarbij niemand uitsluiten. Met uw steun kan de club ook kansarme kinderen 
overtuigen om aan sport te doen. Zij worden voorzien van een uitrusting en kunnen zo, net zoals alle 
andere kinderen, actief deel uitmaken van één van de teams, deelnemen aan trainingen en 
wedstrijden. Steun de sociale werking van de club !

• Inclusief een lidmaatschap van een kind in één van de jeugdploegen
• Desgewenst een pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 400 euro per seizoen excl. btw

Formule 9: Uit sympathie

De werking van de club wordt gedragen door vele vrijwilligers die zich dagelijks, wekelijks of  
maandelijks inzetten voor een vlot verloop van alle activiteiten. Zo wordt al heel wat bespaard en 
kunnen de lidgelden van de spelers en spelertjes tot een minimum herleid worden.
Maar het komt vaak voor dat de inkomsten van lidgelden en/of sponsoring niet altijd  de 
onvermijdelijke kosten dekken. Uw sympathieke steun scheelt een slok op de borrel en zorgt er voor 
dat we de vele vrijwilligers kunnen voorzien van degelijk materiaal en allerhande faciliteiten om hen 
te motiveren zich verder in te zetten. 

• Desgewenst een pancarte “#WeAreWildcats” voor in uw zaak of bedrijf

Prijs: 180 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten
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Extra’s

Onze sponsors worden in de watten gelegd !

In een sportclub wordt niet alleen gesport. Het is een community van spelers, familieleden, 
vrienden en kennissen binnen de regio maar ook ver daarbuiten. Diverse extra activiteiten 
zorgen voor een zeer actief clubleven en maken van uw club een gezellige ontmoetingsplaats.

Afhankelijk van de gekozen formuler wordt u als sponsor gratis uitgenodigd op die vele 
activiteiten (sponsorreceptie na de eerste thuismatch van de herenploeg aan het begin van het 
nieuwe seizoen, de nieuwjaarsreceptie, de Familiedag, de jaarlijkse spaghettiavond, 
breydelhamfestijn,…).

Voor sponsorpaketten vanaf 600 euro zijn VIP tickets inbegrepen voor de jaarlijkse 
“Jazzavond”, the place to be and to be seen…

Wij zijn overtuigd dat u geïnteresseerd bent om sponsor te worden van BBC Wildcats Gavere. 
U zou meer dan een steentje bijdragen aan het aanbieden van sportactiviteiten voor de jeugd! 
Ons enthousiasme heeft uw financiële steun echt nodig!

We kijken uit naar een lange en leuke samenwerking !

Uw voordelen als sponsor !

Visibiliteit
U verhoogt de bekendheid van uw zaak 
of bedrijf. Sponsoring van een sportclub 
heeft immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en geeft kansen 
aan kansarme kinderen. Uw klanten 
zullen dit zeker appreciëren.

Genieten
Talrijke extra’s waaraan u kan deelnemen 
en waarvan u kan genieten
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Contact

Voorzitter - Sabine Vanremoortele - 0497 81 58 68

Secretariaat - Pieter-Jan Jacobs - 0488 24 28 62 

secretariaat@bbcwildcatsgavere.be 

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk - Gavere
www.bbcwildcatsgavere.be

Uw zaak, uw bedrijf, uw 
product in de kijker in uw 
streek !

Uw steun in actie, spanning en 
sensatie voor de sterkst 
groeiende sport van het jaar !

Uw steun voor het goede doel !



Voorzitter - Sabine Vanremoortele  - 0497 81 58 68 

Secretariaat - Pieter-Jan Jacobs  - 0488 24 28 62 

secretariaat@bbcwildcatsgavere.be  

Sporthal De Vierklaver - Middelwijk – Gavere 

www.bbcwildcatsgavere.be 

 

 

 

 

Aanvraag tot sponsoring 

 

Bedrijf   ________________________________________________________________________ 

Naam  ________________________________________________________________________ 

Adres  ________________________________________________________________________ 

Postcode ___________ Gemeente ____________________________________________ 

BTWnr.  ________________________ Tel  ________________________ 

Email  ________________________ @________________________ 

 

Ik verbind mij graag voor volgende sponsorformule 

 
Formules met visibiliteit 

□ Formule 1: Naamsponsor  5000 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 2: Shirtsponsor  2000 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 3: Tafelsponsor 600 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 4: Publiciteitsbord  200 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 5: Publiciteitssponsoring  170 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 6: Schermsponsoring  100 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

□  Formule 7: Wedstrijdbal Aantal: _____  wedstrijden aan 50 euro/wedstrijd  excl. btw  

 

Formules zonder visibiliteit 

□  Formule 8: Steun een kind 400 euro excl. btw voor één seizoen 

□  Formule 9: Uit sympathie 180 euro excl. btw per seizoen voor drie seizoenen 

 

Na ontvangst van dit aanvraagformulier ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en is de sponsoring 

definitief overeengekomen. Indien de gekozen formule niet meer beschikbaar is, zal u binnen de 7 dagen na 

ontvangst van dit formulier worden geïnformeerd, en vervalt deze verbintenis. 

De formules worden jaarlijks gefactureerd en dit gedurende het aantal opgegeven seizoenen. 

 

Plaats/Datum:  ____________________________  Handtekening 

Naam:   ____________________________ 


