


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

BBC Wildcats is een lokale, stevig verankerde club met familiale en sociale
overtuiging. Iedereen is welkom bij BBC Wildcats, van jeugdspeler tot de veteranen,
jongens én meisjes. Basketbal wint aan populariteit, mede door de presta�es van
de Belgian Lions en Belgian Cats. Gediplomeerde coaches leggen bij Wildcats de
nadruk op een goede en technische opleiding én basketbalfun. Een basketbalspeler
combineert atle�sch vermogen met tac�sch spelinzicht, groepsdynamiek en
zel�eheersing. Fair Play staat voorop. Wat je op het basketbalveld leert neem je je
hele leven mee, net als de vriendschappen die er ontstaan.

De clubwerking steunt op vrijwilligers en gediplomeerde, gemo�veerde coaches. Het bestuur van BBC Wildcats Gavere
bestaat uit 6 gemo�veerde vrijwilligers met elk hun eigen taken op spor�ef en extra- spor�ef vlak. Een club van deze
groo�e degelijk laten func�oneren vergt veel �jd en inspanningen. Discipline, clubfierheid, respect en engagement
wordt met enthousiasme in het vaandel gedragen! De club kan daarnaast ook rekenen op een groep vrijwilligers van
bereidwillige ouders en sympathisanten.

De focus ligt op een goede basketopleiding. Dat begint reeds voor kinderen vanaf 5 jaar. Tijdens de vakan�eperiodes
worden stages en basketbalkampen georganiseerd. Elke jeugdreeks speelt op niveau dat best aansluit bij de
mogelijkheden van de spelers (landelijk of provinciaal). Voor een op�male jeugdwerking opteert BBC Wildcats voor een
samenwerking met andere basketbalclubs uit de regio. Om onze ploegen compe��ef te houden trekken we ook
getalenteerde externe spelers aan. De club zet ook op seniorniveau steeds in op goede coaches met een sterk
palmares. De club ondersteunt de spor�eve ambi�e van promo�e van hun volwassenenploegen. Zowel bij de jeugd als
bij de senioren nemen onze ploegen deel aan wedstrijden op verschillende niveaus. Naast de algemene compe��e
wordt ook deelgenomen aan de bekerwedstrijden. De jeugdploegen krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan
interna�onale tornooien. Het is duidelijk dat BBC WILDCATS zijn spor�eve leden zo goed mogelijk ondersteunt in de
uitoefening van hun sport. WILDCATS wil een financieel gezonde club zijn om dit spor�ef commitment waar te maken.
De inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. Als Club streven we ernaar om het lidgeld zo laag mogelijk te houden.
Het financiële aspect mag geen belemmering zijn voor de uitoefening van een sport. We organiseren in de loop van het
seizoen verschillende evenementen zoals een truffelverkoop, ee�es�jn, … Daarnaast hebben we ook nood aan
sponsoring. Hier komen jullie in de picture.

We hopen jullie (bedrijf) warm te maken om onze club BBC Wildcats Gavere te sponsoren. Sponsoring is fiscaal
a�rekbaar. Het is ook de ideale manier om je bedrijf extra zichtbaarheid te geven. Hieronder vind je een kort overzicht
van enkele sponsorformules. Als je interesse hebt om te sponsoren geven we graag nog een extra woordje uitleg als je
dat wenst.

Elke vorm van sponsoring wordt ten zeerste geapprecieerd!

Meerdere ploegen in de strijd

Jeugdwerking:

• U6

▪ U8

▪ U10

▪ U12

▪ U14

▪ U16

▪ U21

Seniorenploegen:

▪ 3 damesploegen (A, B en C)

▪ 2 herenploegen (A en B)

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

www.bbcwildcatsgavere.be



Mogelijke sponsorformules
(prijzen voor een volledig seizoen, exclusief BTW)

Formule 1: Hoofdsponsor / naamsponsor

Formule 2: Gouden Sponsor

Formule 3: Zilveren sponsor

Formule 4: Drinkbussponsoring

Formule 5: Logo of naam op opwarmingshirt SENIOREN

Formule 6: Logo of naam op opwarmingshirt JEUGD

Formule 7: Reclamebord vast aan de wedstrijdtafel

Formule 8: Reclamebord in de sportzaal

Formule 9: Reclamebord op de officiële ploegfoto

Formule 10: Sponsor van één jeugdploeg

Formule 11: Logo op coachpolo's

Formule 12: Scheidsrechtersponsoring Youth officials

Formule 13:Naam en logo op inkombord ad valvas sportzaal

Formule 14: Wedstrijdbal ploeg naar keuze

Formule 15: Reclame bij programma en mailing 3 on 3

Sponsoring uit sympathie

Sponsoring in natura

5000 euro

2000 euro

1500 euro

1300 euro

700 euro

600 euro

500 euro

400 euro

300 euro

290 euro

250 euro

200 euro

150 euro

100 euro

50 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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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

PLATINIUM

GOLD

SILVER



Formule 1: Hoofdsponsor / 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
rela�es.

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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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 2: Gouden sponsor

• Uw logo op de truitjes van onze seniorenploegen OF jeugdploegen

▪ 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 rela�es.

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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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: Zilveren sponsor

• Uw logo op de broekjes van onze seniorenploegen OF jeugdploegen
• Uw logo en bedrijfsgegevensworden 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 rela�es.

Prijs: 1500 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 4:Drinkbussponsoring

• Uw bedrijfsnaam en logo op de drinkflessen van al onze leden
• 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 rela�es.

Prijs: 1300 euro - éénmalig (voor 1 jaar) excl. btw

Formule 5: Logo of naam op opwarmshirt SENIOREN

• Uw logo op de opwarmingsshirt van alle heren- of damesploegen
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 700 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 6: Logo of naam op opwarmshirt JEUGD

• Uw logo op de opwarmingsshirt van alle jeugdploegen
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 600 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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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 7: Reclamebord vast aan wedstrijdtafel

• Uw logo vast aan de wedstrijdtafel �jdens wedstrijden en trainingen
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 500 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw en kosten bord

Formule 8: Reclamebord in sportzaal

• Uw logo prijkt aan onze sponsormuur �jdens alle wedstrijden
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 400 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw en kosten bord

Formule 9: Reclamebord op de officiële ploegfoto

• Uw logo staat op de officiële ploegfoto van de senioren OF jeugdploegen
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 300 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 10: Sponsor één jeugdploeg

• Uw logo staat op de truitjes van één jeugdploeg naar keuze
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 290 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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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
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Formule 11: Logo op de coachpolo's

• Uw logo staat op de polo's die al onze coaches dragen �jdens de wedstrijden
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 250 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 12: Scheidsrechtersponsoring Youth officials

• Uw logo staat op de tenue's van onze youth officials. Deze worden gedragen �jdens het arbitreren

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

Formule 13: Naam en logo op inkombord ad valvas sportzaal

• Uw naam en logo staan op het bord in onze inkomhal
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 150 euro per seizoen (minimaal 3 seizoenen) excl. btw

Formule 14:Wedstrijdbal ploeg naar keuze

• U schenkt een wedstrĳdbal en mag zelf de opgooi van de wedstrĳd doen.
• Uw logo op de website en op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es.

Prijs: 100 euro excl. btw

Formule 15: Reclame bij programma en mailing 3 on 3 tornooi

• U krĳgt zichtbaarheid tĳdens ons jaarlĳks populair 3 on 3 tornooi.
• Uw logo op alle nieuwsbrieven van de club naar haar rela�es aangaande het tornooi.

Prijs: 50 euro excl. btw

Uw voordelen als sponsor !

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

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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
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Sponsoring uit sympathie

• U draagt de club een warmt hart toe en kan een bedrag naar keuze sponsoren.

Sponsoring in natura

• U kan verschillende zaken in natura sponsoren: brood voor na de wedstrĳd, beleg,
snacks, tornooiprĳzen, ...

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
hee� immers een groot bereik.

Fiscaal voordeel
Uw bijdrage is fiscaal a�rekbaar.

Sociaal engagement
U steunt onze spelertjes en gee� 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



Contact

Voorzi�er - Sabine Vanremoortele - 0497 81 58 68

Secretariaat - Didier Coppens - 0477 83 58 51

voorzi�er@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 ac�e, spanning en
sensa�e voor de sterkst
groeiende sport van het jaar !

Uw steun voor het goede doel !


