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SPONSORBROCHURE SEIZOEN 2019 - 2020 

Facts & Figures 
 
Als nieuwe club in Retie, ontstaan uit het samen gaan van K. Retie S.K. en K.S.K.  Branddonk, met 
een grote rugzak aan ervaring langs beide kanten van meer dan 50 jaar en een grote achterban 
van meer dan 500 leden waarvan 300 actieve spelers, zal het eerste elftal vanaf het seizoen 
2019-2020 aantreden in 2de Provinciale. Dit elftal zal hoofdzakelijk samengesteld zijn uit spelers 
woonachting in ons eigen dorp der 7 Nethen of spelers afkomstig uit onze eigen jeugdwerking.  
Onze nieuwe club zal 26 ploegen in competitie hebben. Een eerste elftal, aangevuld met 3 
reserveploegen en een goed gestructureerde en georganiseerde jeugdwerking die het 
uithangbord van onze club zal worden met provinciale en gewestelijke ploegen vanaf U21 tot 
en met U6.  
Ook onze nieuwe club kan zeggen dat ze het 2 sterrenlabel heeft behaald in de Footpass. Dit 
betekent dat er weer tot het seizoen 2022 kan aangetreden worden op provinciaal niveau in 
eigen dorp. Onze eigen Retiese jeugd kan dus op een hoger niveau, in hun eigen club gaan 
voetballen wat op zich meer kans biedt voor een doorstroming naar het 1ste elftal.  

 
Visibiliteit – Business 
 

Reclameborden in de kantine (Vossekot)   
Uw reclame hang steeds in de picture gedurende  het ganse voetbalseizoen vanaf augustus tot 
mei.  
Doordat beide complexen van onze club  aan economische prijzen te huur worden aangeboden, 
zal  uw reclame gans het jaar te bezichtigen zijn bij tal van andere events (trouwfeesten, 
babyborrels, recepties,  vaten etc.) 
 
Reclameborden rondom de terreinen.  
Uw reclameborden zullen elk weekend te bezichtigen zijn bij de thuiswedstrijden van een van 
onze jeugdploegen en om de twee weken bij een thuiswedstrijd van ons eerste elftal. Geregeld 
verschijnen er ook foto's van thuiswedstrijden in de lokale kranten of bij de reportages op onze 
website en facebookpagina  waarbij reclameborden op de achtergrond te zien zijn. De 
reclameborden aan onze terreinen  blijven uw eigendom en kunnen bij eventuele stopzetting 
van de sponsoring door u teruggenomen worden. 
Op ons complex Vossekot komt een nieuwe constructie met doeken september – oktober 2019  
 

Matchbal 
Als matchbalschenker maakt u reclame bij een specifieke wedstrijd. Hierdoor kan u een 
bepaalde gemeente bereiken waarvan hun ploeg bij onze club komt spelen.  
Uw logo zal te zien zijn aan de ingang van onze complexen, op de wedstrijdbladen en tevens op 
de  schermen in de kantines.  Het hele seizoen wordt ook uw naam vermeld op de 
openingspagina van onze website. 
Ter gelegenheid van de wedstrijd vermelden we uw naam nog eens extra op onze 
facebookpagina en website.  Voor 100,- EUR (excl. BTW)  krijgt u een uitnodiging voor twee 
personen om de match samen met andere sponsors te volgen in de receptieruimte van onze 
kantines met gratis drank en hapjes. Per extra persoon betaal je 30,- EUR (excl. BTW). 
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Hospitality & Networking 
  
Als club zijn wij onze sponsors dankbaar voor hun steun. Daarom ontvangt elke paneelsponsor 
een uitnodiging voor 2 personen om te genieten van een gratis maaltijd en drankje bij onze 
jaarlijkse spaghettidagen. Vanaf een sponsorbedrag van 375 € (excl. BTW) kan u ook een 
thuiswedstrijd vanuit onze receptieruimte bekijken. Tijdens deze wedstrijd serveren wij gratis 
drank en hapjes. U kan hierdoor ook met andere sponsors en supporters in contact komen om 
reclame te maken voor uw bedrijf of uw zaak.  Als Partner (Shirtsponsor) ontvangt u nog extra 
twee gratis seizoenkaarten en kunnen wij in samenspraak nog diverse andere acties of 
aanbiedingen doen. 
 
Eveneens organiseert onze club telkens tweemaal per seizoen een VIP-lunch in onze kantine. 
Tijdens deze lunch serveren we voor aanvang van een topduel of derby een viergangen-menu. 
Na het verorberen van het menu met aangepaste wijnen kan je de wedstrijd bekijken.  
  
Bij interesse kan u steeds contact opnemen met de commerciële cel van KBSK Retie  
Zij kunnen voor jullie een reclamepakket uitwerken op maat van uw zaak of bedrijf.  
 

 
 

Leden commerciële Cel   

   
Van Reusel Rob 
GSM: +32 (0)492 58 06 60 
Rob.vanreusel@gmail.com 
PR –- Communicatie 

Willems Tom 
GSM: +32 (0)486 08 75 57 
willems_tom@telenet.be 

PR – Werving Sponsors 

Dijckmans Stefan 
    GSM: +32 (0)497 51 49 07 

Stefan.dijckmans@smetgroup.be 
    PR – Werving sponsors 

   
Peeters Ronny 
GSM: +32 (0)474 84 26 25 
Ronnypeeters80@hotmail.com 
PR – Werving Sponsors 

Soffers Wim 
GSM: +32 (0)494 71 30 72 

soffers.peeters@telenet.be 
PR – Werving Sponsors 

Cuypers Gert 
GSM: +32 (0)473 80 71 46 
gert.cuypers1@telenet.be 

PR – Facturatie 
   
Van Herck Vic 
GSM: +32 (0)478 70 47 23  
Maria.bastiaansen@telenet.be 
PR – Werving Sponsors 

 Wynants Thomas 
Gsm: +32 (0)472/76 90 41 

thomas.wynants@retie.be 
PR – Werving Sponsors 

 

mailto:info@kbskretie.be
mailto:Rob.vanreusel@gmail.com
mailto:willems_tom@telenet.be
mailto:Ronnypeeters80@hotmail.com
mailto:soffers.peeters@telenet.be
mailto:gert.cuypers1@telenet.be
mailto:Maria.bastiaansen@telenet.be
mailto:thomas.wynants@retie.be

