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• Opgericht in 1938 steunend op traditie, een gezonde financiële structuur en boordevol ambitie.

• Een club met een hart met ongeveer 600 leden (waarvan een 500-tal jeugdspelers).

• Het A-elftal speelt momenteel in 1ste provinciale; ons Belofte-elftal treedt aan in 3de provinciale.

• Een uitstekende jeugdwerking erkend met een 3 sterren Footpass label.   
(Na OHL de grootste in de regio )

• Jeugdploegen opgedeeld in de interprovinciale en gewestelijke reeksen van het VFV.  
( Voetbal Federatie Vlaanderen )

• Organisator van een gerenommeerd nationaal tornooi alsook vele regionale tornooien.

• Een financieel gezonde club vol van ambitie voor zowel de eerste ploeg als de jeugdploegen.

• Een moderne en sportieve uitstraling in een professioneel uitgebouwde infrastructuur.

• Interactieve website, een aantal multimedia mogelijkheden in de kantine en op het terrein.

• Gediplomeerde KBVB-trainers, coördinatoren en medische staf .

• 3 hoofdterreinen waarvan één kunstgrasterrein en een oefenveld.

• 3 cafetaria met volledig uitgeruste keuken voor feesten en activiteiten.

• Grote passage doorheen de week.

KHO Bierbeek: wie zijn we?
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Publiciteit op uw maat

Brons
Zilver
Goud
Platinum
Wedstrijdbal
Shirtpubliciteit



Brons BRONZE
PACK

Pub TV kantine tijdens alle wedstrijden (jeugd en senioren).

Vermelding website met link naar eigen website.

1 abonnement alle wedstrijden.

Jaarlijkse bijdrage:  
350 euro + (btw)



Zilver SILVER
PACK

Pub TV kantine tijdens alle wedstrijden.

Vermelding website met link naar eigen website.

Uitnodiging sponsormeeting.

2 abonnementen alle wedstrijden.

Publiciteitsboarding ( doek ) 250 x 120 cm: 
(éénmalige kostprijs 100 euro)

Jaarlijkse bijdrage:  
500 euro + (btw)



Goud

Pub TV kantine tijdens wedstrijden.

Vermelding website met link naar eigen website.

Uitnodiging sponsormeeting.

2 abonnementen alle wedstrijden.

2 extra abonnementen alle wedstrijden.

Publiciteitsboarding ( doek ) 520 x 120 cm:
éénmalige kostprijs 200 euro

Jaarlijkse bijdrage:  
850 euro + (btw)

GOLD
PACK



Platinum

Pub TV kantine tijdens wedstrijden.

Vermelding website met link naar eigen website.

Uitnodiging sponsormeeting.

2 abonnementen alle wedstrijden.

4 extra abonnementen alle wedstrijden.

Publiciteitsboarding ( doek ) 
780 x 120 cm:
éénmalige kostprijs 300 euro

PLATINUM
PACK

Jaarlijkse bijdrage:  
1250 euro + (btw)

Plaats hier uw eigen reclame



Meer info, contacteer onze commerciële verantwoordelijke

Geert Debacker
g.debacker182@gmail.com
+32-468-135178

Wedstrijdbal

2 ingangskaarten voor de wedstrijd. 

Aparte publiciteit op groot tv scherm.

Vermelding gans seizoen op  
een pancarte in de kantine.

Aftrap met vocale aankondiging voor  
de wedstrijd en tijdens de rust.

Vermelding op de website. Per wedstrijdbal:  
150 euro + (btw)



Shirtpubliciteit jeugdelftallen

Overeenkomst voor de periode van 3 seizoenen.

+ Logovermelding clubwebsite

+ Link naar eigen website

+ Vermelding op de schermen 
in kantine

+ Logovermelding op  
wedstrijdkledij alle jeugdploegen

Jaarlijkse bijdrage:
Plaats 1  =  3.500 euro 
Plaats 2  =  2.500 euro 
Plaats 3  =  1.500 euro 
Plaats 4  =  2.500 euro 
Plaats 5  =  1.000 euro

(+btw)

L= logo KHO Bierbeek



Shirtpubliciteit A&B-elftal

Overeenkomst voor de periode van 3 seizoenen.

+ Logovermelding website

+ Link naar eigen website

+ Vermelding op de schermen in kantine

+ Logovermelding op wedstrijdkledij A&B-elftal

Jaarlijkse bijdrage:
Plaats 1  =  3.500 euro 
Plaats 2  =  2.500 euro 
Plaats 3  =  2.000 euro 
Plaats 4  =  1.500 euro 
Plaats 5  =  2.500 euro 
Plaats 6  =  1.000 euro

(+btw)
L= logo KHO Bierbeek



www. khobierbeek.be
info@khobierbeek.be


