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VOORWOORD 
  

 

Beste voetballiefhebber  

Graag richt ik mij tot u als voorzitter, maar vooral ook als voetbalfanaat. 

Als voorzitter van FC Smetlede zorg ik voor de eigenheid van de 
voetbalvereniging. FC Smetlede is een voetbalclub met een sterke lokale 

verankering. Binnen de club is er veel realisme. We zullen nooit naast ons 

schoenen lopen. Dit is de kracht van ons allen.   

  

We streven een visie na die we doordacht tastbaar maken voor elk lid.  

We zetten elk jaar opnieuw een stap verder in ons groeiproces. Een 

groeiproces dat steunt op vrijwilligers. Het doet me als voorzitter veel 

plezier om te zien dat deze vrijwilligers de club een positieve uitstraling 
geven.  

Ik hoop dat u als voetballiefhebber, bereid bent om zich te engageren in 

deze warme familieclub. Uw steun, op welke manier dan ook, helpt ons 

een volgende stap zetten. Een stap naar de vereniging die we willen zijn. 

Waar iedereen welkom is.   

Ik wil u alvast bedanken voor de getoonde interesse, en hoop u weldra 

welkom te heten.  

Met sportieve groeten  

Duytschaever Roger  

Voorzitter FC Smetlede  

 CLUBINFO 
  

 

FC Smetlede is een Leedse voetbalvereniging die in 3de provinciale Oost 

Vlaanderen voetbalt. Het is een gezonde en ambitieuze 

voetbalvereniging met een familiale sfeer. De vereniging heeft een grote 

en steeds groeiende jeugdwerking van zo’n 200 voetbalspelertjes.  

  

De volledige werking steunt op de inzet van vrijwilligers die elke keer 

opnieuw hun best beentje voorzetten. Zonder hun toewijding en 

enthousiasme stond FC Smetlede absoluut niet zo ver als nu het geval is.  

De club beschikt over solide infrastructuur en middelen. De werking 

steunt op een doordachte beleidsvisie met als doel een sociale rol te 

bekleden in de hedendaagse maatschappij. Er is binnen FC Smetlede een 

immense overtuiging van de significante functie die een 

voetbalvereniging vervult. Het is meer dan alleen maar voetbal. Het is de 
verantwoordelijk om ouders en spelers de mogelijkheden te bieden om 

sociaal actief te zijn. Het creëren van een collectief onder een groep 

mensen. Het is de opzet om iedereen als het ware kansen te geven om te 

scoren.   

FC Smetlede heeft de ambitie om zijn werking nog professioneler te 
maken. Via het efficiënt en effectief inzetten van de beschikbare 

middelen worden er elk jaar opnieuw stappen gezet naar meer 

professionaliteit.  

Via dit sponsordossier hoopt FC Smetlede nog verder te kunnen groeien 

naar de vereniging die het wil zijn.  
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SPONSORPAKKET 

  
In de sponsorpakketten kan het volgende inbegrepen zijn:   

 Visuele zichtbaarheid op het drukwerk:   

 Logovermelding op affiches en andere publicitaire 

communicatiemiddelen.  

 Logovermelding op trainingsuitrustingen/of wedstrijduitrusting.  

 Logovermelding op zeildoek (3m x 0.85m) op hoofdveld FC 

Smetlede.   
Voorbeeld zie hieronder:  

  

Figuur 1: Louter illustratief. Eindproduct kan enigszins verschillend zijn.  

 Visuele zichtbaarheid op TV-scherm:  

 Logovermelding op TV-scherm in kantine tijdens wedstrijden en 

andere activiteiten.  

  

  
SPONSORPAKKET 

  
 Website:   

 Logovermelding met link naar jullie eigen website.  

Voorbeeld zie hieronder:  

  

 Cijfers unieke bezoekers website FC Smetlede:  

   

48   
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OVERZICHT SPONSORPAKKET WAAROM SPONSOR WORDEN VAN FC SMETLEDE? 

    
U verhoogt en verbetert de bekendheid en het imago van uw organisatie en haar 

producten.  

U laat aan de buiten wereld uw engagement voor een sportvereniging zien.  

U vergroot uw netwerk en verhoogt zo de kansen op potentieel cliënteel.  

U heeft de kans om betrokken te worden in het toekomstverhaal van FC Smetlede.  

  

U ontvangt de appreciatie van de vele vrijwilligers/medewerkers van FC Smetlede.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket - Basic  Pakket – Pro  

U kan rekenen op:  U kan rekenen op:  

Publiciteit:  

 Logovermelding op website   

 Logovermelding op TV-scherm  

Publiciteit:  

 Logovermelding op website   

 Logovermelding op TV scherm  

 Logovermelding op zeildoek 

(3m x 0.85m) op hoofdveld FC 

Smetlede.   

Netwerking:  

 U ontvangt uitnodigingen van 

activiteiten FC Smetlede  

Netwerking:  

 U ontvangt uitnodigingen van 

activiteiten FC Smetlede  

Termijnen + vergoedingen:  Termijnen + vergoedingen:  

1 jaar = 75 Euro  

2 jaar = 150 Euro  

3 jaar = 200 Euro  

1 jaar = 250 Euro  

2 jaar = 400 Euro  

3 jaar = 600 Euro  
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CONTACTEER ONS! 

  

  
  

Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben of om andere  

mogelijke sponsorformules te bespreken.    

  

  

De Waele Marc    

Secretaris  

9340 Smetlede    

Molenhoek 32  

0476/52 97 22    

  

Email: marc.de.waele4@telenet.be  

Website: www.fcsmetlede.be  

Duytschaever Roger      

Voorzitter        

9340 Lede        

Hulst 119        

053/80 02 80        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.fcsmetlede.be/
http://www.fcsmetlede.be/
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