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AC Break presteert voor de hele regio!
AC Break is al meer dan 20 jaar een
gezellige en fanatieke atletiekvereniging met
meer dan 550 leden. Jong en oud genieten
van het op peil houden van hun conditie in
een gemoedelijke omgeving. De vereniging
heeft twee atletiekpistes in Ekeren en
Brasschaat.

Natuurlijk wil AC Break de komende jaren
doorgroeien en er voor zorgen dat het de
maatschappelijke en sportieve functie kan
behouden en uitbreiden in de regio. Met
deze sponsorbrochure willen wij u ervan
overtuigen om AC Break te omarmen en te
helpen op financieel gebied. In de wereld
van sportsponsoring zijn meerdere vormen
te onderscheiden.
• Donaties: Doelgerichte schenking
waarvoor geen tegenprestatie wordt
verwacht.
• Filantropische sponsoring: Liefdadigheid
waarbij nauwelijks een tegenprestatie
wordt verwacht. Vaak door verbintenis
met vereniging.
• Economische sponsoring: sponsoring op
basis van een win-win situatie, en waar
de sponsor een tegenprestatie verwacht.
In de laatste jaren is, mede ingegeven door
de verslechterde economische situatie, een
duidelijke versterking van economische
sponsoring te zien. Tegenwoordig wordt het
steeds belangrijker dat de vereniging
mogelijkheden biedt om de investering van
de sponsor, ongeacht welke vorm, terug te
verdienen.

In wat volgt richt deze brochure zich in de
eerste plaats tot potentiële economische
sponsors. De mogelijke tegenprestatie die
wij als club aan een bedrijf kunnen situeren
zich op het vlak van:
• Vergroten naamsbekendheid
• Verbeteren imago
• Netwerk uitbreiden
We zijn er ons als sponsorcommissie ten
volle van bewust dat sponsoring vaak een
specifieke tegenprestatie vergt. Op dat vlak
kunnen we de volgende elementen
aanbieden:
•
•
•
•
•
•

Ruimte voor reclameborden
Website vermelding
Publicatieborden
Logo op clubkleding
Evenementen
Flyers voor wedstrijden

Om verder toe te lichten wat AC Break te
bieden heeft is op de volgende pagina een
overzicht gemaakt met feiten over AC
Break. AC Break is aanwezig op
evenementen en organiseert zelf ook
activiteiten. Dit is visueel weergegeven, wij
staan graag ter beschikking voor verdere
toelichting.
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Eigen Wedstrijden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOTK loop (1 Mei 2018)
Kapitelloop (1 Sep 2018)
BVV Vrouwen Land 2b (12 Mei 2018)
Jeugdmeeting AAS criterium (26 Mei 2018)
Jeugdmeeting AAS criterium finale (22 Sep 2018)
Kids Athletics Ekeren (31 Aug 2018)
Kids Athletics Brasschaat (6 Jul 2018)
Veldloop KAVVV (Dec 2018)
PK dag1 CAD/SCH/JUN/SEN ( 28 Apr 2018)

Onze Deelnames:
• Team Wedstrijden:
• BVV Pup/Min, CAD/SCH, All meisjes
• BVV Pup/Min, CAD/SCH, All jongens
• Indoor Wedstrijden:
• PK’s , BK’s
• Outdoor Wedstrijden:
• PK’s, BK’s
• Veldlopen:
• PK’s, BK’s
• Straatlopen:
• Lierse natuurlopen
• Marathon van Eindhoven
• Kievitlopen in Breda
• Rivierenhofloop
• 10 – miles
• 10 miles van Brecht
• Loop in Nijlen
• Putte
• Nightrun
• Run for The cure van Think Pink
• Citta Trail runs
• Dwars door Mechelen
• appelbollenloop,
• Bospolderloop
• zandloper

Andere:
• Atletiekkampen op 2 tot 6 Juli & 27 tot 31
Augustus 2018.

Zoals jullie zien heeft AC Break een grote
variatie aan mogelijkheden met Atleten en
Joggers, groot en klein die verdeeld zijn
over veel verschillende wedstrijden en
disciplines.
Natuurlijk is het van belang dat beide
partijen weten waar ze aan toe zijn tijdens
hun periode van samenwerking. Daarom
zijn er verschillende sponsorpakketten
gemaakt om iedere sponsorpartner van AC
Break op maat te kunnen bereiken.
Deze sponsorpakketten staan niet geheel
vast en kunnen aangepast worden wanneer
daar behoefte aan is. Wellicht is een bedrijf
op dit moment al verbonden aan AC Break,
door middel van bijvoorbeeld deelname aan
de club of andere afspraken. Het kan ook
zijn dat een bedrijf extra dingen wil
sponsoren die nog niet in de pakketten
zitten zoals Teamsponsoring of specifieke
evenementensponsoring. De verschillende
pakketten zijn op de volgende bladzijde te
zien.
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Onze vers chi l l ende kernen hebben kl edi ng nodi g om AC Brea k te kunnen repres enteren. Voor tra i ners zi jn di t bi jvoorbeel d tra i ni ngs pa kken, voor ba rpers oneel en medewerkers pol o`s
of T-s hi rts . U kunt i n overl eg met ons bepa l en wel ke Kern u gra a g wi l t s pons oren. Di t betreft ma a twerk en zul l en we i n overl eg s a mens tel l en. Aa nta l : Afha nkel i jk va n de Kernen.
Bi jdra ge: Afha nkel i jk va n Kern. De ges pons orde kl edi ng wordt gedurende 3-4 ja a r gebrui kt, a fha nkel i jk va n s l i jta ge. Mocht er ni euwe kl edi ng gewens t worden, da n za l u a l s s pons or a l s
eers te bena derd worden.
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Gedetailleerde uitleg Sponsoring:
Evenementen Sponsor :
AC Break organiseert vele evenementen
op en rond de vereniging. U kunt hierbij op
verschillende manieren onze Joggers, en
Atleten sponsoren door; naamsponsoring,
prijzen, materialen, etc.
• Looptijd: per evenement of per
jaar
• Frequentie: eenmalig of aantal
evenementen per jaar
• Bijdrage: afhankelijk van soort
sponsoring
Logovermelding op de AC Break web
site en Facebook :
Op onze website en facebook pagina kunt
u uw logo laten plaatsen inclusief link naar
uw eigen website. Elke dag wordt onze
sites door vele mensen bezocht. Hiermee
zijn onze sites een ijzersterk communicatie
middel binnen onze vereniging (views per
jaar).
• Afmetingen van u logo op de AC
Break website: 3 cm x 2 cm
(breedte x hoogte)
Reclamedoek Sponsor :
Een reclamedoek langs de Atletiekpiste in
Brasschaat spreekt anno

2018 nog altijd letterlijk tot de verbeelding.
Het doek wordt op onze kosten gemaakt en
we zorgen dat het opgehangen wordt.
• Afmetingen: 135 cm x 350 cm.
(hoogte x breedte) Afdruk:
eenzijdig

* Reclamedoek jaarlijks tenzij onderdeel
van een sponsor pakket.
Kleding sponsor:
Onze verschillende kernen hebben kleding
nodig, dit om AC Break te kunnen
presenteren. Voor Joggers, Atleten en
Trainers zijn dit bijvoorbeeld: T-shirts,
hesjes, Sportzakken, Sweaters en / of
trainingspakken. Voor medewerkers zijn dit
bv, polo`s of T-shirts. U kan er ook voor
kiezen om een specifieke groep atleten te
sponsoren.
•
•
•
•

Looptijd: n.v.t
Frequentie: eenmalig
Aantal: Afhankelijk van de Kernen
Bijdrage: Afhankelijk van Kern

De gesponsorde wedstrijd kleding wordt
gedurende 2-3 jaar gebruikt, afhankelijk van
slijtage. Mocht er nieuwe kleding gewenst
worden dan zal u als sponsor als eerste
benaderd worden (We zetten echter geen
logo's op singletjes meer).
De bedrukking wordt in overeenstemming
met de sponsorcommissie bepaald.
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Hopelijk hebben wij u genoeg kunnen
informeren over onze vereniging en
aanbiedingen. Bent u net als ons erg
enthousiast over een samenwerking met
onze vereniging, dan kunt u ons altijd
bereiken per e-mail of telefoon. Wij zien de
toekomst fris en sportief tegemoet en zien u
graag langskomen bij onze prachtige
vereniging.

Contactgegevens
Website:
http://www.acbreak.be

E-mail:
sponsorcommissie@acbreak.com
Clubgebouw:
Gemeentelijk stadion Louis De Winter
Gemeentepark 17
2930 Brasschaat
Atletiekterrein De Schinde
Oorderseweg 83
2180 EKEREN
Sponsorcommissie AC Break

