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050 21 52 12 

kmtorhoutjeugd@gmail.com 
www.kmtorhoutjeugd.be 

 
Jeugdvoorzitter Jan Strobbe 

0475 82 48 63 
jan.strobbe@chem-lab.be 

 
Jeugdmanager Kris Defreyne 

0499 19 98 96 
krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be 

TVJO Johan Coudyser 
0477  94 74 83 

johancoudyser@kmtorhoutjeugd.be 

Secretaris Diedrik Van Tieghem 
0486 75 00 23 

diedrik.vantieghem@telenet.be 
 

Penningmeester Ann Verkeyn 
0472 21 04 97 

bennyameye@telenet.be 

Commerciëel directeur Cynthia Ramboer 
0470 66 16 88 

cynthia.ramboer1@gmail.com 

Commercieel medewerker Stephan Wenning 
0472 56 37 99 

stephan@wvwk.be 

BTW 

0433.781.723 

 



KMT, One Team, One Family 

 
 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

WEDSTRIJDSPONSOR – Prijs overeen te komen 
Een wedstrijdsponsor ziet gedurende een periode van 3 jaar de naam van zijn of haar firma verschijnen 
op de wedstrijdshirts of -broek van onze jeugdploegen. Meerdere sponsors per uitrusting zijn mogelijk. 

Daarnaast verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 

CLUBSPONSOR - Prijs overeen te komen 
Een clubsponsor ziet gedurende een periode van 1 jaar de naam van zijn of haar firma verschijnen op de 
uitgangsshirts of opwarmingsshirts of trainingspakken of sporttassen van onze jeugdploegen. Daarnaast 

verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 

BUSSPONSOR - €800 / 3 jaar                                                      
De verplaatsingen van onze nationale jeugd gebeuren hoofdzakelijk via een eigen bus. 

Als bus sponsor kan u gedurende periodes van minimaal 3 jaar uw bedrijfsgegevens op de bus laten 
plaatsen. Daarnaast verschijnt de naam van uw firma gedurende dezelfde periode op onze website. 
Naast het jaarlijks sponsorbedrag wordt een éénmalige kost aangerekend afhankelijk van de grootte 

voor het maken van de sticker voor op de bus. 

WEBSITESPONSOR - €165 / jaar 
Als websitesponsor kan u gedurende minimum een periode van 1 jaar uw bedrijfsgegevens laten 
verschijnen op onze website. Onze website heeft gemiddeld een kleine 1000 bezoekers per dag. 

WEDSTRIJDBAL - €50 of 3 voor €120 
Schenk uw favoriete team(s) een wedstrijdbal. 

U kunt deze bal voor de wedstrijd overhandigen en de foto wordt op de website geplaatst. 

KMT-JEUGD FULL OPTION SPONSORPAKKET - €500 / jaar 
Uw logo en bedrijfsgegevens worden op onze website geplaatst en getoond op het tv-scherm in café de 

Velodroom. 
U kunt 3 wedstrijdballen schenken aan jeugdploegen van uw keuze. Een foto hiervan wordt op onze 

website en facebookpagina geplaatst. 
U wordt uitgenodigd op ons eindeseizoens-VIP-event. 

AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 

Alle sponsors die 500 euro of meer sponsoren worden op TV geprojecteerd in jeugdlokaal 

de Velodroom. 
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vzw JEUGD TORHOUT 1992 KM SPONSORCONTRACT 

Bedrijfsgegevens sponsor 
 
Bedrijf:  ______________________________________________ 

Naam:  ______________________________________________ 

Straat en nr:  ______________________________________________ 

Postnummer:  ________  Gemeente: ___________________________ 

Tel:  ______________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

Website:  ______________________________________________ 

BTW-nummer:  ______________________________________________ 

 
Gekozen sponsorpakket (zie sponsormap voor uitleg pakketten – prijzen excl BTW) 
 
PAKKET PRIJS DUUR PROMOTIE TOTAAL 

 Wedstrijdsponsor ______ €/jaar ___ jaar JA / NEEN __________ € 

 Clubsponsor ______ €/jaar ___ jaar JA / NEEN __________ € 

 Bussponsor 800 €/3jaar ___ jaar NVT __________ € 

 Websitesponsor 165€/jaar ___ jaar NVT __________ € 

 Wedstrijdbal 50 € (3 = 120 €) NVT JA / NEEN __________ € 

 Sponsorpakket 500 €/jaar ___ jaar JA / NEEN __________ € 

 Andere ___________ ___ jaar JA / NEEN __________ € 

 

Opmerkingen of aanvraag andere sponsor mogelijkheid 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Datum: ______ / _____ / _____ 

Naam: ___________________________________________ 

Functie: ___________________________________________ 

Handtekening: ___________________________________________ 
 
Een factuur met betalingsmodaliteiten wordt opgestuurd.  

 

Naam en handtekening commercieel Medewerker KM Torhout Jeugd 

_____________________________________ 


