Wil u Black Devils Vorst sponsoren
of kent u iemand die dat kan/wil doen?
Dan bent u diegene die we zoeken.

Black Devils Vorst is in volle groei. Momenteel bouwt de club de werking verder uit. Afhankelijk van de beschikbare
ruimtes, omkadering, financiële middelen en trainers wordt een degelijke jeugdwerking opgezet. De eerste ploeg, een
groep jonge spelers, gaat na een goed seizoen, een divisie hoger spelen in 2de landelijke en zal tegen ploegen over heel
Vlaanderen spelen.
Jeugdopleiding en seniorenbasketbal zijn voor ons even belangrijk. De club houdt rekening met familiale en
professionele of studie- aspecten. Fair play, inzet, discipline, solidariteit en sociale ingesteldheid zijn de basiswaarden die
worden bijgebracht. Voor de omkadering van de matchen, tijdens sponsoractiviteiten en voor de jeugdopleiding rekent
de club op de medewerking van alle spelers.
De club organiseert een aantal activiteiten om de samenhang in de club te vergroten. De Black Devils zijn verankerd in
het verenigingsleven van Vorst en zijn een gekende partner van de VGC en bij de Brusselse overheid. De Black Devils zijn
een typisch Brusselse ploeg, met een zeer gemengde samenstelling maar vooral: fit, fier en fair.
Maar koken kost geld.
Wat kan de sponsor verwachten?
De Black Devils vatten de sponsoring niet op als gift, donatie, lening of subsidie maar als een zakelijke overeenkomst
waarbij afspraken vastgelegd worden in contracten. De sponsor kan dus aanspraak maken op een tegenprestatie van de
club (reclame maken op shirts, website, …). De kosten gemaakt door de sponsor zijn professionele uitgaven die als kost
kunnen ingebracht worden, en bovendien soms ook fiscaal aftrekbaar zijn.
Enkele mogelijkheden :
- Schenking van een wedstrijdbal : 50€. U schenkt de bal de avond van de match zelf.
- Logo op de website : 75€
- Logo op onderlegger op de activiteiten (4 maal gespreid over het seizoen) : klein 50€, groot 100€
- Naam en logo op reclamezeil in Klein Sportpaleis(grote zichtbaarheid) 76x122: 300€ inclusief logo op de website.
- Sponsoring van de wedstrijdkledij per ploeg 1000€ (2 seizoenen).
- Andere mogelijkheden zijn zeker bespreekbaar met het bestuur.

Waarom BC Black Devils sponsoren?










U bereikt een publiek. Om de twee weken spelen vier ploegen een match in Vlaams Brabant en de eerste ploeg
speelt over heel Vlaanderen. De andere weken ontvangen de Black Devils vijf ploegen van Vlaams Brabant en de
rest van Vlaanderen samen met hun supporters. Elke speler heeft een eigen achterban.
Onze spelers komen uit heel Brussel. Er is een grote geografische spreiding
U creëert goodwill bij uw doelgroep.
Geen commerciële doelstelling: de Black Devils Vorst zijn een vrijwilligersorganisatie
Liefde voor de (basketbal)sport
Een sportclub sponsoren, zeker basketball, getuigt van dynamiek, betrokkenheid en stedelijkheid. Bovendien
hebben de Black Devils een typisch Brusselse uitstraling, een imago dat elk Brussels bedrijf graag zal versterken.
Een uiterst zinvol engagement
Elke sponsor maakt de verdere ontwikkeling van onze jeugdwerking mogelijk, ondersteunt de club in haar
ambities om landelijk te stijgen.

Informatie/contact?
Wij hopen u te hebben kunnen overtuigen om een actieve sponsor te worden.
Hebt u nog vragen? Dan kan u contact nemen met één van onze bestuurders voor verdere toelichting

http://home.scarlet.be/blackdevils/
Facebook: Black Devils Vorst
blackdevilsvorst@yahoo.com

Voorzitter/Président : Luc Daelemans : 0476/503 761
Ondervoorzitter/vice présidente : Ruth Flikschuh : 0497/934 716
Secretaris/ secrétaire : Cathy Van Keymeulen : 0474/818 709
Penningmeester / trésorier : Erik Debar : 0475/ 401 094
Bestuurders :
Katrien Laenen : 0478/ 594 040
Lieve De Wulf : 0474/861 161

Bankrekeningnummer : BE49 7340 3778 7771 van BLACK DEVILS VORST BASKETBALL CLUB

