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Jawel, u leest het goed, dit is geen gewone sponsoraanvraag van 
een alledaagse voetbalclub. 
Wat bedoelen we hier nu mee? Om dit te verduidelijken moet u ons leren kennen, daarom nemen we u even mee in ons 
verhaal. Geen angst, we houden het kort, beloofd. 

Niet wie is KHO Heide, maar wat is KHO Heide? 
KHO Heide Hasselt is een jonge club, opgericht in 2005 vanuit VK Heide Kuringen en Hoger Op Hasselt.  
Ouders, sympathisanten en zelfs onze tegenstanders omschrijven ons als een jong, familiaal, dynamisch voetbalclubje met 
een sociale inslag. Complimenten die we met een glimlach in ontvangst nemen. Mooi denkt u nu, maar dat is nog niet alles. 
Wat KHO Heide niet alledaags maakt is onze visie én dus waarvoor wij uw bijdrage gebruiken.  

Uw steun 
Onze eerste ploeg speelt in derde provinciale van de KBVB. Voetbalclubs besteden een groot, meestal zeer groot deel van 
de sponsorinkomsten aan de spelers van hun eerste ploeg omdat dit het uithangbord is van de club. Dat geld, uw geld dus, 
gebruiken die spelers dan voor een biertje, hun wagen, vakantie, …  
Niet zo bij KHO Heide uit Hasselt. In onze club gaat slechts 6% van onze uitgaven naar de senioren. Steunt u ons dus 
bijvoorbeeld met €200 dan weet u dat er amper €12 naar de eerste ploeg gaat.  

Onze filosofie 
Wat doen we dan met uw overige €188. Wel, wij geloven sterk in onze jeugd! 
Yep, de jeugd in het algemeen en vooral in de jongeren van onze club. Uw 
financiële steun gebruiken we om onze jonge spelers en speelsters een 
kwalitatief, hoogstaande opleiding te geven. We vormen ze op én naast het 
veld, tot sportieve, fair-minded jongeren, die hun sport én het leven zonder 
oogkleppen bekijken. Wij, van KHO Heide, zijn ervan overtuigd dat een 
sportclub meer is dan een club waar je sport. Een sportclub, nee, onze 
sportclub is een plaats waar mensen zich goed voelen en zich in een goede 
sfeer ontspannen en ontplooien. Wij geloven ook dat sport toegankelijk 
moet zijn voor iedereen, ongeacht hun geslacht, seksuele oriëntatie, 
afkomst, geloof of financiële mogelijkheden. Daarom hanteren wij 
bijvoorbeeld één van de laagste lidgelden in Hasselt.  

Daar gebruiken wij dus uw donatie voor. Een piepklein deel voor onze 
eerste ploeg. Een grote hap voor onze jeugd en onze accommodatie.  

Van onze accommodatie gesproken 
Zeiden we al dat wij verfrissend, ondernemend en jong van geest zijn. Net zoals vele sportclubs sporten onze leden in een 
verouderde accommodatie. Een nieuw complex realiseren is voor sportclubs op ons niveau niet evident. In tegenstelling tot 
de meeste clubs, die geld vragen aan stad, leden en bedrijven, gingen wij voor een andere aanpak. 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 en de buurt kon van profiteren. Het resultaat is, dankzij de steun van Stad Hasselt, een gloednieuw 
sportcomplex en ontmoetingsplaats voor de buurt met 8 kleedkamers, 2 geschikt voor mindervaliden, een moderne kantine 
en 4 nieuwe terreinen. 



Onze rol in onze buurt  
Het is onze betrachting om met onze club in onze wijk een positieve en 
constructieve inbreng te creëren. Daarom werken we bijvoorbeeld ook nauw 
samen met Rugby Club Hasselt, Diabolic Heaven en Stad Hasselt. Ook hebben we 
aandacht voor de senioren met het wijkrestaurant én organiseren we 
gemeenschappelijke projecten met Arktos vzw om zo alle jongeren in onze buurt te bereiken. 

Onze toekomst? 
Die ziet er rooskleurig uit. Ons ledenaantal groeit elk jaar opnieuw, met, ja hoor, vooral 
jongeren. En om dan toch eens een cliché te gebruiken, daarvoor hebben wij uw hulp nodig.  
En met ‘wij’ bedoelen we niet onze sportclub maar onze jongeren uit de buurt in onze sportclub. 
Of, u sponsort KHO Heide Hasselt omdat u uzelf of uw bedrijf wil vereenzelvigen met een sympathieke club.  

We trachtten enkele mogelijkheden uit te werken waarin u zich hopelijk kan terugvinden.  
Mocht u ons op een andere manier wensen te steunen, dan is dit uiteraard ook mogelijk en bespreekbaar met ons bestuur. 

We danken u alvast voor uw financiële of logistieke bijdrage aan onze, en dus nu ook uw dynamische, familiale club. 

 

KHO in cijfers 
Afgelopen seizoen werden er aan de Heksenbergstraat meer dan 250 thuiswedstrijden gespeeld en werkten we meer dan 
350 trainingen af op de Heksenbergstraat. Onze KHO Heide Facebookpagina telt meer dan 1100 likes en de website 
www.khoheide.be telt maandelijks meer dan 500 bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 



Enkele mogelijke formules 
 

€2000 ex. btw: U wordt een hoofdsponsor van KHO Heide Hasselt 
o U wordt een hoofdsponsor van onze club 
o Uw logo wordt zeer opvallend op al ons drukwerk vermeld (website, Facebook, ploegenvoorstelling) 
o Uw logo wordt op ons tv-circuit in de kantine getoond tijdens alle thuiswedstrijden 
o Uw logo en bijhorende coördinaten komen op onze website terecht 
o U of uw bedrijf wordt duidelijk vermeld op al ons drukwerk (affiches, flyers) 
o Uw bedrijf zal regelmatig in de kijker worden geplaatst via onze Facebook-pagina,  

die ondertussen meer dan 1000 volgers telt! U levert hiervoor als bedrijf de teksten aan 
o U geniet de mogelijkheid om tijdens het seizoen langs het terrein reclame te maken voor  

uw bedrijf d.m.v. 2 nieuwe of bestaande spandoeken (details te bespreken)  
o U krijgt gratis toegang tot de thuiswedstrijden van al onze ploegen in de vorm van een abonnement 
o U zal worden uitgenodigd op onze activiteiten voor gratis deelname met 4 personen 

 

€1500 ex. btw: U wordt shirtsponsor van KHO Heide Hasselt 
o Uw logo zal op een uitrusting van één van onze ploegen naar keuze worden gedrukt 
o Uw logo wordt zeer opvallend op al ons drukwerk vermeld (website, Facebook, ploegenvoorstelling) 
o Uw logo wordt op ons tv-circuit in de kantine getoond tijdens alle thuiswedstrijden 
o Uw logo en bijhorende coördinaten komen op onze website terecht 
o U geniet de mogelijkheid om tijdens het seizoen langs het terrein reclame te maken voor  

uw bedrijf d.m.v. 1 nieuwe of bestaande spandoek (details te bespreken)  
o U krijgt gratis toegang tot de thuiswedstrijden van al onze ploegen in de vorm van een abonnement 
o U zal worden uitgenodigd op onze activiteiten voor gratis deelname met 4 personen 

 

€750 ex. btw: U wordt sponsor van KHO Heide Hasselt 
o Uw logo wordt op ons tv-circuit in de kantine getoond tijdens alle thuiswedstrijden 
o U geniet de mogelijkheid om tijdens het seizoen langs het terrein reclame te maken voor  

uw bedrijf d.m.v. 1 nieuwe of bestaande spandoek (details te bespreken)  
o U krijgt gratis toegang tot de thuiswedstrijden van al onze ploegen in de vorm van een abonnement 
o U zal worden uitgenodigd op onze activiteiten voor gratis deelname met 2 personen 

 

€100 ex. btw: U sponsort een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd 
o U of uw bedrijf wordt vooraf op de Facebook-pagina vermeld als wedstrijdsponsor van een thuiswedstrijd van een 

van onze ploegen naar keuze 
o U zal worden uitgenodigd voor de aftrap van deze thuiswedstrijd 

 

Formules op maat  
Uiteraard kunnen we, samen met U, nog andere formules op maat uitwerken.  

We denken hierbij aan shirtsponsoring van alle jeugdploegen, de exclusieve sponsoring van een activiteit (mosselfeest, 
eindactiviteit, quiz). Uw naam koppelen aan ons complex of één onze terreinen is ook een denkpiste die we samen kunnen 
bewandelen.  

We zoeken graag met U naar synergiën zodat sponsoring een win-win situatie kan worden! 



Enkele van onze activiteiten afgelopen seizoen 
 

     

          

 



Contactpersonen KHO Heide Hasselt 
 
Kris Vrancken (algemene werking, cel sponsoring) 

0472 / 23 44 23 
kris.vrancken@khoheide.be 

Tom Martens (voorzitter, cel sponsoring) 

0476 / 50 45 61 
voorzitter@khoheide.be 

 


