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We horen u al denken ‘het zal wel’. Maar om het tegendeel te bewijzen, moeten we eerst nader  
kennismaken. We nemen u graag even mee in ons verhaal. Geen paniek, we houden het kort. Beloofd.

Zoals u al vermoedde:  
dit is géén gewone sponsoraanvraag van een alledaagse voetbalclub!

KHO Heide Hasselt is een jonge club, opgericht in 2005 vanuit VK Heide Kuringen en Hoger Op Hasselt. 
Wat we vaker horen van ouders, sympathisanten en – jawel – zelfs onze tegenstanders is dat we een 
jong, familiaal en dynamisch voetbalclubje zijn. Mét een sociale inslag. Dat spreken we uiteraard niet 
tegen. Mooi, denkt u nu waarschijnlijk.  
Maar wacht, nu komt het: wat ons vooral onderscheidt, is onze visie.

KHO Heide: een club met een visie

Bij de meeste voetbalclubs vloeien de sponsorinkomsten quasi rechtstreeks door naar de spelers 
van hun eerste ploeg. U kent het wel, de paradepaardjes van de club. Daarmee betalen zijn dan hun 
biertjes, auto’s en ander vertier. 
 
KHO Heide pakt het anders aan. Wij geven maar 6% aan onze senioren.  
Concreet: als u ons steunt met €200, gaat er daarvan maar €12 naar de eerste ploeg.  
De 1ste ploeg van KHO Heide Hasselt speelt trouwens in 2e provinciale van de KBVB.  

Wat er dan gebeurt met uw overige €188? Goede vraag! Die investeren we in de toekomst van 
onze club: onze jeugd! We geven onze jonge spelers en speelsters een kwalitatief, hoogstaande 
opleiding. Daarin vormen we ze op én naast het veld. Ons doel? Hen laten uitgroeien tot sportieve, 
fair-minded jongeren, die zonder oogkleppen in het leven staan. We zijn er namelijk van overtuigd  
dat een sportclub zoveel meer is dan een club waar je sport.  
Een sportclub — of beter: onze sportclub — is een plaats waar mensen zich goed voelen en zich in 
een goede sfeer kunnen ontspannen en ontplooien. Ook vinden we dat sport toegankelijk moet zijn 
voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst, geloof of financiële mogelijkheden. 
Daarom hanteren wij één van de laagste lidgelden in Hasselt. 
 
Uw donatie geeft dus een klein duwtje in de rug van onze 1ste ploeg.  
Maar ze maakt het verschil voor onze jeugd!

Wij geloven in de toekomst



Zeiden we al dat we verfrissend, ondernemend en jong van geest zijn?  
Eigen stoef stinkt, we weten het. Maar we willen toch graag vermelden hoe fier we zijn op ons nieuwe 
sportcomplex. Want, zoals zoveel sportclubs, sportten onze leden tot voor kort in een verouderde 
accommodatie. Een nieuw complex is voor sportclubs op ons niveau dikwijls een onhaalbare kaart.  
 
Samen met onze vrienden van Rugbyclub Hasselt en frisbeeclub Diabolic Heaven maakten we een 
plan op voor een sportcomplex waar al onze leden, Stad Hasselt én de buurt van konden profiteren. 
Met de steun van Stad Hasselt werd onze droom werkelijkheid. Ons gloednieuw sportcomplex  
beschikt over 10 kleedkamers, waarvan 2 geschikt voor mindervaliden, een moderne kantine  
én 4 nieuwe terreinen. Het vormt tegelijk een fijne ontmoetingsplaats voor de buurt.  
Kom gerust eens op de koffie!

Fier op ons complex!

We willen ons op een positieve en constructieve manier 
inzetten voor onze wijk. We werken nauw samen met onder 

andere Rugby Club Hasselt, Diabolic Heaven en Stad Hasselt.  
Ook hebben we aandacht voor senioren met  

het wijkrestaurant én organiseren we projecten met  
Arktos vzw om tot bij alle jongeren in onze wijk te geraken.

In de bres voor de buurt



 

En de toekomst?  
Die ziet er rooskleurig uit! Ons ledenaantal groeit elk jaar opnieuw met — yep — vooral jongeren. 
En, u raadt het al: daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Of beter gezegd: zíj hebben uw hulp nodig.

Daarom werkten we enkele mogelijkheden uit waarin u zich hopelijk kan terugvinden. 
Natuurlijk kunt u ons ook op andere manieren steunen, als u dat wil. Alles is bespreekbaar.
 
U mag KHO Heide ook gerust sponsoren omdat u zich helemaal kan vereenzelvigen met onze 
sympathieke club.  

Alvast hartelijk dank voor uw financiële of logistieke bijdrage aan KHO Heide en welkom bij uw 
nieuwe sportieve familie! 

Onze meer dan 300 KHO leden speelden afgelopen seizoen meer dan 500 wedstrijden én werkten 
meer dan 1000 trainingen af aan de Heksenbergstraat.  
Dan spreken we nog niet over het aantal leden van Rugbyclub Hasselt en Diabolic Heaven, die uw 
sponsoring op ons complex ook krijgen te zien. Samen zijn dit nog eens een 250-tal leden.
Alle leden, spelers, bezoekers én supporters van deze 3 clubs krijgen het logo van uw bedrijf  
meerdere keren per week voor de ogen. 
 
Onze Facebookpagina telt meer dan 1300 volgers, Instagram telt er ook al meer dan 500 en  
de website www.khoheide.be telt maandelijks meer dan 700 bezoekers.  

Er zit dus wel degelijk iets voor u in: een enorm groot bereik aan ogen, en dus potentiële klanten, 
zowel visueel als via onze online communicatiekanalen!

Voor u zit er ook iets in ...



Als hoofdsponsor mag u rekenen op een VIP-behandeling!
Uw logo prijkt:

• op de uitrusting van al onze jeugd- en seniorenploegen
• de voorgevel van ons complex
• op 2 spandoeken op ons complex
• op ons tv-circuit in de kantine tijdens alle activiteiten op complex Heksenberg
• op onze ‘Wall of Fame’ in de kantine
• op al onze online & offline marketing: website, socialmediakanalen, nieuwsbrief,  

drukwerk, affiches, ...

Ook krijgt u gratis toegang tot de thuiswedstrijden van al onze ploegen  
in de vorm van een abonnement en wordt u op al onze activiteiten  
uitgenodigd voor een gratis deelname met 4 personen.

Welke formule kiest u?

Hoofdsponsor van KHO Heide Hasselt €2000 ex. btw

Als shirtsponsor bent u aanwezig waar de actie is: op het veld!
Uw logo prijkt:

• op de uitrusting van één van onze jeugd- of seniorenploegen
• op 1 spandoek op ons complex
• op ons tv-circuit in de kantine tijdens alle activiteiten op complex Heksenberg
• op onze ‘Wall of Fame’ in de kantine
• op al onze online & offline marketing: website, socialmediakanalen, nieuwsbrief,  

drukwerk, affiches, ...

Ook krijgt u gratis toegang tot de thuiswedstrijden van al onze ploegen 
in de vorm van een abonnement en wordt u op al onze activiteiten 
uitgenodigd voor een gratis deelname met 2 personen.

Shirtsponsor van KHO Heide Hasselt €1500 ex. btw



Als sponsor wordt u ook naast het veld opgemerkt!

Naast het terrein springt u in het oog met 1 spandoek.  
Daarnaast prijkt uw logo op ons tv-circuit in de kantine 
tijdens al onze activiteiten. Ook krijgt u gratis toegang tot 
de thuiswedstrijden van al onze ploegen in de vorm van 
een abonnement en wordt u op al onze activiteiten  
uitgenodigd voor een gratis deelname met 2 personen.

Sponsor van KHO Heide Hasselt €1000 ex. btw

Uiteraard zijn er nog tal van formules op maat mogelijk:

• Shirtsponsoring van uw bedrijf op alle wedstrijduitrustingen van alle jeugdploegen
• Exclusieve sponsoring van een activiteit (mosselfeest, seizoensafsluiting, BBQ, quiz)
• Als sponsor kan u gebruikmaken van de accommodatie voor eigen initiatieven,  

zoals bijvoorbeeld een teambuilding
• Kinderen van werknemers van uw bedrijf krijgen korting op het lidgeld
• Kinderen van werknemers van uw bedrijf krijgen korting op het inschrijfgeld voor ons jaarlijks 

paaskamp
• Het delen van aanbiedingen, vacatures en/of acties van uw bedrijf via onze Facebookpagina of 

het interne tv-circuit 
 
We zoeken graag met u naar de beste formule, zodat uw sponsoring een win-win situatie wordt!

Formules op maat



Enkele sponsorformules in beeld

Wall of Fame, in de kantine

Affiche fietszomerterras KHO Heide Hasselt

www.khoheide.be
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Kris Vrancken
sponsoring, communicatie, website 
kris.vrancken@khoheide.be
0472 - 23 44 23

Interesse? Contacteer ons

Tom Martens
voorzitter, sponsoring 
voorzitter@khoheide.be

Raf Martens
jeugdvoorzitter 
raf.martens@khoheide.be


