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Woord vooraf
Beste liefhebber, sympathisant, steunpilaar, sponsor, supporter…

Met deze brochure willen wij u een overzicht geven van onze club, en de mogelijkheden
tot sponsoring voorstellen.
Een club zoals de onze draait op de inzet van vele vrijwilligers die dagelijks in de weer
zijn, zowel extra sportief (tappers, onderhoud van de infrastructuur,…) als sportief
(trainers, afgevaardigden,…).
Daarnaast zijn we ook verheugd te kunnen terugvallen op een solide basis van
financiële ondersteuners. Zonder hen zou het echt niet mogelijk zijn om onze ambities
steeds weer opnieuw waar te maken. Een welgemeende dikke merci aan iedereen die
Zennester op welke manier dan ook steunde en steunt!
We verwelkomen u graag (opnieuw) in onze familie, en nodigen u daarom uit een kijkje
te nemen in deze brochure. Wij bieden u graag een reële return, en veel plezier, aan als
tegenprestatie voor uw steun.

Zennester Hombeek VZW
Stamnummer: 07961
Opgericht: 1965 (bij Mandus in de kroeg)
Clubkleuren: Blauw – Wit
Voorzitter: Thierry Lammar
Gerechtigde Correspondent: Kris Spitael
Secretariaat: Kapelseweg 142 – 2811 Hombeek
Telefoon secretariaat: 0496/86.42.01
E-mail: info@zennester.be
Website: www.zennester.be
Contactpersonen sponsoring:
▪
▪
▪

Gino Andries:
Ben Vannitsen:
Koen Lauwers:

0477/95.65.52
0475/21.83.07
0473/67.44.97

Of via commercieel@zennester.be

Visie - missie
Het verzorgen van een kwaliteitsvolle
jeugdopleiding in een sociaal familiaal
kader is de basisreden van het bestaan
van Zennester Hombeek.
Zennester wil dé autoriteit zijn binnen
de eigen regio in het opleiden van
jeugdspelers
door
optimale
ontwikkelingskansen en –mogelijkheden
aan te bieden om alzo een maximaal
aantal spelers te laten doorstromen naar
het eerste elftal van Zennester of naar
andere in hogere reeksen uitkomende
voetbalclubs.
Daarnaast wil Zennester tevens een
voetbalclub
zijn
waar
in
een
kindvriendelijke en uitdagende omgeving
jeugdspelers
opgeleid
worden
op
menselijk en sporttechnisch vlak om het
maximum uit zichzelf te halen. Kortom,
ook het inspelen op de “recreatieve”
noden, behoort tot de doelstellingen van

het sportieve beleid van Zennester.
Dit alles is gestoeld op onze basiswaarden
van
Zennester
:kameraadschap,
voetbalplezier, respect en enthousiasme;
wat we samenvatten in onze slogan
“Samen staan we sterk”. En concreet
trachten vele sportieve medewerkers
deze jeugdopleiding waar te maken, op
basis van een zeer uitgesproken
voetbalvisie die op evaluatiebasis wordt
opgemaakt in samenspraak tussen het
bestuur en de sportieve staf in functie
van de reële mogelijkheden binnen de
club. Iedereen is evenwel van harte
welkom.
Dit maakt dat Zennester Hombeek geen
voetbalclub is die alles in functie van
het eerste elftal plaatst. Wij hebben
uitdrukkelijk de intentie om geen (dure)
externe spelers aan te trekken, niet enkel
vanuit het oogpunt om een financieel
gezonde club te runnen – wat zeker één

van de prioriteiten is -, maar ook en vooral
omdat we door onze jeugdopleiding een
dergelijk potentieel hebben aan jonge
spelers, opgeleid binnen de club, die
allen een gelijke kans moeten krijgen om
in de eerste ploeg te spelen.
Een club van het formaat van Zennester
moet een club zijn waar een gezellige
en familiale sfeer kan gekoppeld worden
aan een competitief inzicht en waar men
graag vertoeft. Wij geloven dan ook zeer
sterk dat het op lange termijn volhouden
van een goede jeugdopleiding zal leiden
tot sportief succes

Jeugdwerking
Zennester Hombeek is met zijn meer
dan 20 jeugdploegen en bijna 300
jeugdspelers één van de grootste
sportverenigingen in de regio.

Wij streven ernaar om al onze
jeugdspelers
een
kwalitatieve
voetbalopleiding te geven. Zo trachten
wij ervoor te zorgen dat elke speler zich
volgens
zijn/haar
mogelijkheden
optimaal kan ontwikkelen.
Wij benadrukken dat de opleiding
primeert en niet het resultaat van de
ploeg. Onze jeugdopleiding wil de
spelers vormen tot spelers die kunnen
doorstromen naar de A-kern van de club.
Ons hoofddoel is onze spelers optimaal
begeleiden en vormen zodat ze hun
voetbaltalenten kunnen optimaliseren
maar zich ook als mens goed kunnen
ontwikkelen en vooral plezier kunnen
beleven aan hun hobby. Bij onze club

kan elke speler komen voetballen,
ongeacht zijn/haar kwaliteiten. Wij zijn
een gezellige en familiale club en willen
dat iedereen, zowel spelers, ouders als
medewerkers met plezier naar onze club
komen. Hier is dan ook een woordje van
dank naar die vele helpende handen die
de dagelijkse werking van onze club
mogelijk maken zeker op zijn plaats.
Aan alle spelers van de onderbouw
willen we voldoende speelgelegenheid
bieden. Nadien proberen we een zo
ruim mogelijke kern te behouden om zo
een normale doorstroming naar het
eerste elftal te garanderen. Wij spelen
een actieve rol in de vorming van onze
jongeren en brengen hen belangrijke
waarden zoals respect, groepsgeest en
doorzettingsvermogen bij. Onze club
blijft jaar na jaar groeien en ons
ledenaantal blijft toenemen. Dit heeft
tot gevolg dat we in de komende jaren

aanzienlijk zullen blijven investeren in
onze jeugdwerking en infrastructuur.
Zennester neemt in Hombeek dan ook
een vooraanstaande maatschappelijke
positie in. Wij zijn ons bewust van onze
sociale rol en vinden de algemene
opleiding en vorming van onze jongeren
zeer belangrijk.

Terreinen

Adres: Boomkensstraat 3C – 2811 Hombeek
Telefoonnummer Chalet: 015/41.99.51

Sfeerbeelden

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Wedstrijdtenue - Shirt

U15

U5 tem U9

* Prijs per jaar, afname van 2 jaar - Exclusief BTW - Max. formaat logo 25cmx15cm - opdruk in 1 kleur (quadri op aanvraag)

Return sponsor

- 2 jaar sponsor van truitjes.
- Abonnement voor jeugdploegen en 1e ploeg (op naam).
- Logo op de website, sociale media, nieuwsbrief/mailings en reclame/logo
rolkrant op 2e TV tijdens wedstrijddagen en evenementen.
- 75 euro korting op huur chalet (1 x per seizoen).

Wedstrijdtenue - Broek

€125,00*
U15

€100,00*
U5 tem U13

* Prijs per jaar, afname van 2 jaar - Exclusief BTW - Max. formaat logo 25cmx15cm - opdruk in 1 kleur (quadri op aanvraag)

Return sponsor

- 2 jaar sponsor van broekjes.
- Abonnement voor jeugdploegen en 1e ploeg (op naam).
- Logo op de website, sociale media, nieuwsbrief/mailings en reclame/logo
rolkrant op 2e TV tijdens wedstrijddagen en evenementen.

Reclamepaneel

RECLAMEBORD

* Prijs per jaar, afname van 3 jaar - Exclusief BTW

Return Sponsor

- 3 jaar reclamepaneel naast terrein
- Abonnement voor jeugdploegen en 1e ploeg (op naam).
- Logo op de website, sociale media, nieuwsbrief/mailings en reclame/logo
rolkrant op 2e TV tijdens wedstrijddagen en evenementen.
- 75 euro korting op huur chalet (1 x per seizoen).

Placematjes

SUPER

€150,00*
Dagbladhandel Mariska

Vrouwen weten
nog steeds
waarom.

Uitvaartverzorging
015 20 40 45
0478 46 23 15
Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Hombekerkouter 1 - 2811 Hombeek
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
Steeds telefonisch te bereiken

MONNE
015/64 52 59
Zepstraat 34 - 2811 Hombeek

www.hoevetenbossche.be

KINESITHERAPIE, MANUELE
THERAPIE, REVALIDATIE,
SPORTKINE
KAPELSEWEG 33 • 2811 HOMBEEK

* Per vakje - Exclusief BTW

Return Sponsor

- Logo wordt op 5.000 placematjes gedrukt
- Vermelding logo op rolkrant TV tijdens wedstrijddagen en evenementen.
- Vermelding logo op sociale media.

Extra Return voor elke sponsor

Uitnodiging sponsorevents
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ZENNESTER.BE

