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RUPEL BOOM INVESTEERT STERK IN HAAR JEUGDWERKING.
HET KWALITEITSVOL OPVOEDEN EN OPLEIDEN VAN JEUGDSPELERS
STAAT IN DE JEUGDWERKING CENTRAAL. DE CLUB GEEFT DE JEUGD
ALVAST ALLE KANSEN.
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DE CLUB

Een succesvolle fusie gebaseerd op waarden die we ook vandaag nog steeds
hoog in het vaandel dragen.

JEUGDVOETBAL

De club investeert sterk in zijn jeugdwerking. De ontwikkeling van de
jeugdspelers en de doorstroming naar het eerste elftal staan centraal.

SPONSORPAKKETTEN

Rupel Boom biedt verschillende interessante sponsorpakketten om uw bedrijf
maximaal in de kijker te zetten.

SOCIAAL

De club is veel meer dan een voetbalclub. Het neemt een sterk sociaalengagement en zet daarom volop in op G-voetbal.

RUPEL BOOM IS MEER DAN
VOETBAL ALLEEN. VORIG JAAR
STARTTE DE CLUB MET EEN G-PLOEG
EN ORGANISEERT AL VOOR DE
TWEEDEMAAL EEN NATIONAAL
G-SPORT EVENT.

de club

DE MISSIE VAN DE CLUB BESTAAT UIT
VERSCHILLENDE FACTOREN WAARIN WE NIET
ALLEEN ZORGEN VOOR EEN GEZONDE FINANCIËLE
STRUCTUUR, MAAR OOK DE JEUGD ALLE KANSEN
GEVEN.

K. RUPEL BOOM F.C. IS EEN FUSIECLUB TUSSEN K. RUPEL S.K. EN K. BOOM F.C. DIE IS SAMENGEBRACHT OP
WERKRACHT EN KNOWHOW VAN VERSCHILLENDE MENSEN MET ALS RESULTAAT DAT WE VANDAAG NOG
STEEDS EEN GEZONDE CLUB ZIJN DIE HAAR WAARDEN HOOG IN HET VAANDEL DRAAGT .
Toen vóór het seizoen 1998-1999 werd besloten
om te starten met onze nieuwe fusieclub
waren heel wat mensen zeer terughoudend
tegenover deze operatie. Echter, ‘werkkracht
en knowhow’ werden samengebracht en vandaag mogen wij stellen dat de fusie geslaagd is.
Rupel Boom is ondertussen reeds een vaste
waarde geworden in de nationale reeksen van
het voetbal. Na de fusie van de club 17 jaar
geleden tussen K Rupel SK en K Boom FC klom
de club in 8 jaar tijd van 3de provinciale naar de
nationale reeksen van het voetbal. In onze korte
geschiedenis werden verschillende successen
behaald, zo schakelde het eerste elftal in 2011
ondermeer het grote Anderlecht uit in de Beker
van België.
Eén van de belangrijkste ingrediënten in het
succes van onze club is de uitstekende jeugdopleiding. De club investeert dan ook met veel
overtuiging in de jeugd en geeft hen alle kansen.
De laatste jaren maakt Rupel Boom naam met
haar jeugdwerking en plukt het de vruchten van

het harde werk. Zo behaalde de jeugdwerking
een 4-sterren kwaliteitslabel bij een audit van
de voetbalbond. Dit is het hoogst haalbare in
haar categorie. In totaal verdedigen meer dan
320 jeugdspelers uit meer dan 54 verschillende gemeenten elk weekend de blauw-zwarte
kleuren van de club.
Daarnaast is ook de uitstekende samenwerking
en steun van het Boomse gemeentebestuur
een belangrijke factor. Zo bouwde de gemeente
na de fusie een prachtig en modern jeugden trainingscomplex dat tot op heden een
sterke motivatie is voor de ganse club om onze
organisatie zo goed mogelijk te blijven beheren.
Een sterk bewijs van steun van het Boomse
gemeentebestuur aan onze club.
De club blijft vasthouden aan de oorspronkelijke
missie en visie. Een gezonde sportieve ambitie,
waarbij de jeugd een optimale kans krijgt bij de
uitbouw van de club en alles gebeurt binnen
een financeel gezonde structuur.

jeugdvoetbal

DE JEUGDSPELER STAAT STEEDS CENTRAAL IN DE OPLEIDING. HET RESULTAAT IS VAN ONDERGESCHIKT
BELANG T.O.V. DE ONTWIKKELING VAN DE SPELER. WE STAAN ER DAN OOK BORG VOOR DAT ELKE
JEUGDSPELER ZO GOED MOGELIJK WORDT OPGELEID EN OPGEVOED.
De visie van onze jeugdwerking is duidelijk. Iedere Jeugdspeler
moet de kans krijgen om te voetballen ongeacht zijn of haar
kwaliteit. Binnen de jeugdwerking staat de opleiding van elke
jeugdspeler dan ook centraal en is het wedstrijdresultaat
steeds van ondergeschikt belang ten op zichte van de
ontwikkeling van de speler. We wensen elke speler dan ook
een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden die beantwoordt
aan hun verlangen om te voetballen en zo te leren. Daarbij is
het essentieel dat we een voetbalomgeving ontwikkelen waar
het bewegen en spontane spelvreugde centraal staan.
De jeugdopleiding heeft verder als doel kwaliteitsvolle
voetballers op te leiden met het oog op de doorstroming
naar ons eerste elftal. Als club willen we onze jeugdspelers
alle kansen geven om door te stromen en zo een eerste
elftal creëren dat bestaat uit een gezonde mix van jonge en
ervaren spelers.
Als jeugdwerking staan we er borg voor dat onze jeugdspelers
zo degelijk mogelijk opgeleid en opgevoed worden. Om
dit te kunnen verwezenlijken is een goed contact met de
ouders onontbeerlijk. Samen met de ouders, leerkrachten
en trainers moeten wij proberen om onze jongeren een
zo goed mogelijke en verantwoorde opvoeding te geven.
Een sterk team van vrijwilligers en jeugdopleiders zet zich
dan ook dagelijks in om de meer dan 320 jeugdspelers een
kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden in een aangename en
familiale omgeving.

Sportiviteit & respect
Sportiviteit en respect draagt de club
hoog in het vaandel. Samen met de
ouders, jeugdspelers, trainers en tal van
vrijwilligers willen we werken aan meer
sportiviteit en respect in het voetbal, want
dat maakt de sport nog zoveel mooier.

Zowel tegenover de medespelers, ouders,
tegenspelers, trainers en scheidsrechters
moeten we ons sportief en respectvol
opstellen. Om sportiviteit en respect
te promoten nam onze club tal van
initiatieven, waaronder eigen cartoons
op affiches en bierviltjes en verschillende
activiteiten.

Sociaal

DE KRACHT VAN HET VOETBAL OP ZIJN OMGEVING MAG NIET ONDERSCHAT WORDEN. DE CLUB HEEFT EEN ROL OM ZICH
ALS SOCIALE PARTNER VAN DE MAATSCHAPPIJ TE ENGAGEREN EN EEN MEERWAARDE TE BIEDEN OP ALLE VLAKKEN. EN
DAT IS WAT WE BIJ K RUPEL BOOM FC TRACHTEN TE DOEN!
Als familieclub draagt K Rupel Boom FC alle sociale projecten hoog in het vaandel.
De voetbalsport is volgens ons dan ook de ideale manier om mensen met elkaar
te verbinden en mensen dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen we ook als
voetbalclub mee ons steentje bijdragen om problemen in onze samenleving aan te
pakken. Als club spenderen we dan ook heel wat aandacht aan het extra-sportieve
en wordt er maximaal ingezet op verschillende verbindende activiteiten.
Het G-voetbal promoten is hier volgens ons één van. Iedereen moet de kans krijgen
om zijn favoriete sport uit te oefenen. Onze club is dan ook 100% overtuigd van
het fantastisch project dat G-voetbal is en wil mee zijn schouders zetten onder het
uitbreiden van het sportaanbod voor mensen met een beperking.
In het seizoen 2015-2016 startte onze club dan ook een eigen G-sportwerking om
mensen met een beperking de kans geven om hun favoriete sport ook bij ons
te kunnen uitoefenen. Om onze boodschap kracht bij te zetten was onze club
al tweemaal op rij gastheer zijn van het Football Kick Off tornooi, het grootste
G-voetbaltornooi van ons land. In totaal nemen op dit tornooi meer dan 60
G-ploegen het tegen elkaar op. Kortom, de absolute hoogdag van het G-voetbal.

‘Een club die
kansen geeft!’
IEDEREEN MOET DE KANS KRIJGEN OM ZIJN
FAVORIETE SPORT UIT TE OEFENEN
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aanbieden en een plaats zijn waar de leden zich

en

thuisvoelen. Onze club wil werken in een geest van

georganiseerd.

openheid, sportiviteit, verdraagzaamheid en

in voor sociale projecten in de eigen gemeente.

tal

van

andere

extra-sportieve

activteiten

Daarnaast zet de club zich ook

SPONSORPAKKETTEN
WIJ BIEDEN U VERSCHILLENDE INTERESSANTE SPONSORPAKKETEN WAARMEE U UW
BEDRIJF OPTIMAAL IN DE SCHIJNWERPERS KAN ZETTEN VOOR, TIJDENS EN NA DE
WEDSTRIJDEN.

Rupel Boom gaat steeds voor attractief en aanvallend
voetbal, maar is naast dé plaats om een leuke pot voetbal
te bekijken ook de plaats om nieuwe mensen te ontmoeten.
Zo kunnen tal van lokale ondernemers en bedrijven elkaar
vinden. Onze club is ook de plaats waar meer dan 300 jeugdspelers uit 54 verschillende gemeenten hun jeugdopleiding
genieten.
Jaarlijks krijgt onze club ook heel wat aandacht in de media.
Zo verschijnen er elk seizoen meer dan 300 krantenartikels
met foto en worden er door verschillende regionale TVzenders op regelmatige basis wedstrijdverslagen
uitgezonden.
Kortom, onze club vormt de ideale omgeving om uw bedrijf
in de kijker te zetten.

HOME Sponsor

MAJOR SPONSOR

CO-sponsor

SUPPORTING sponsor

€ 20.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 2.500

*

• Aanwezigheid logo op het
officiële wedstrijdshirt van
K Rupel Boom FC (25.000
euro)

*

• Aanwezigheid logo op de

+ additionele voordelen
“Co-Sponsor” pakket

officiële website
• Aanwezigheid logo op het
wedstrijdblad
• Aanwezigheid logo op de
officiële jaarkalender
• Aanwezigheid logo op de
boarding (10 meter) in het
A-stadion
• 2x Stadiondag naar keuze

+ additionele voordelen
“Supporting Sponsor” pakket

+ additionele voordelen
“Co-Sponsor” pakket

+ additionele voordelen
“Major sponsor” pakket

*

*

• Aanwezigheid logo op de
boarding (6 meter) in het
A-stadion
• 30 wedstrijdtickets
• 4 abonnementen Socio Club
• 1 Stadiondag naar keuze

• Aanwezigheid logo in kantines op
voorziene schermen
• Aanwezigheid logo op de boarding
(4 meter) in het A-stadion
• Vermelding bedrijfsnaam via radio
installatie voor aanvang wedstrijd

+ additionele voordelen “Supporting Sponsor” pakket

• 20 wedstrijdtickets
• 2 abonnementen Socio Club

Uiteraard stellen we samen met u ook graag een aangepast en op maat gemaakt sponsorpakket
samen dat voldoet aan uw wensen en verwachtingen.
* K Rupel Boom FC behoudt zich het recht om eventuele aanpassingen door te voeren op op voorhand gecommuniceerde topwedstrijden.

website

www.krupelboomfc.be
De officiële website van
onze club is een bron van
informatie voor al wie de club
of de lokale gemeenschap
een warm hart toe draagt.
Maandelijks verwelkomen
we dan ook gemiddeld
20.000
bezoekers
die
samen voor meer dan
25.000 pageviews zorgen.
Daarnaast verzorgen we
ook extra communicatie
via nieuwsbrieven. Verder
brengt ook de lokale televisie
geregeld reportages over de
club. Naast de traditionele
mediakanalen zet de club
ook volop in op sociale
media door gebruik te
maken van zowel Facebook,
Twitter als LinkedIn. Op deze
manier kunnen we iedereen
bereiken met de juiste
informatie over onze club en
onze sponsors.

STADIONDAG

KICK OFF

€ 250

€ 250

*

(+btw)

*

(+btw)

Als aanbieder van een stadiondag heeft u de

Als schenker van een wedstrijdbal staat uw

kans om op en rond het terrein (volgens

bedrijf bij deze wedstrijd in de spotlight. Zo is het

K Rupel Boom FC stelt deze
kanalen ter beschikking van
zijn sponsors om zo mee te
genieten van het bereik en
zo de mediawaarde

afspraak) publiciteit te maken voor uw bedrijf.

logo van uw bedrijf te zien op de TV-presentaties

Het logo van uw bedrijf zal te zien zijn op de TV-

in de kantines, op het blad van de ploegsamen-

presentaties in de kantines, op het blad van de

stellingen en op verschillende infoborden in de

ploegsamenstellingen en ook via de radio-

kantines. Daarnaast geeft u ook de aftrap van

installatie wordt er op verschillende momenten

de wedstrijd en wordt er via de radioinstallatie

optimaal te exploiteren.

promotie gemaakt voor uw bedrijf. Daarnaast

op verschillende momenten promotie gemaakt

krijgt u ook nog 8 toegangstickets (incl. Socio-

voor uw bedrijf.

club) en een uitnodiging om, samen met uw genodigden, deel te nemen aan de receptie tijdens
de rust.

* K Rupel Boom FC behoudt zich het recht om eventuele
aanpassingen door te voeren op op voorhand
gecommuniceerde topwedstrijden.

sponsoring contract

BOARDING

€ 100/meter
Door het plaatsen van boarding is uw bedrijf
gedurende de ganse wedstrijd van ons eerste
elftal in beeld. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor het plaatsen van uw boarding in het Gemeentelijk Parkstadion:
- achter de doelen, aan de zijde van de staanplaatsen - per lopende meter € 200 (+btw)
- aan de zijde van de zittribune - per lopende
meter € 75 (+btw)

Shirtsponsorsing
Jeugdploegen

BOARDING JEugdcomplex
DE SCHOMME

Onze 35 jeugdploegen lopen elk weekend in de

Naast boarding in het Gemeentelijk parkstadion

kijker. We proberen dan ook alle onze teams

kan u ook kiezen voor boarding op ons

van een uniforme voetbaluitrusting te voorzien.

jeugdcomplex De Schomme. Het jeugdcomplex

Laat uw bedrijf en onze jeugdwerking samen in

van onze club wordt dagelijks drukbezocht

de kijker lopen!

tijdens de vele jeugdwedstrijden en trainingen
die er plaatsvinden. De boarding van uw bedrijf

Er wordt gewerkt met contracten van minimum

op het A-veld van ons jeugdcomplex zal dus niet

3jaar: € 1000 euro/ploeg per seizoen (prijs incl.

onopgemerkt blijven.

drukkosten) en € 800/ploeg voor sponsoring
van 2 of meer jeugdploegen per seizoen (incl.

De boarding op het jeugdcomplex meet 2,80m

Eénmalige aanmaakkost per lopende meter op
witte achtergrond: € 75 (+btw). Panelen blijven
eigendom van de verhuurder tenzij de huurder
deze zelf aanleverde (deze kunnen echter niet

drukkosten)

lang en is 1m hoog. De prijs voor de plaatsing

		

van boarding bedraagt € 250 per seizoen met

Daarnaast bieden wij de sponsors ook nog twee

een contract voor 3 seizoenen. U betaalt ook

weggehaald worden tijdens het seizoen).

doorlopende toegangskaarten voor de jeugd -

een éénmalige aanmaakkost van € 200.

en seniorwedstrijden, foto met de jeugdploeg
en het logo van uw bedrijf op de website van
onze jeugdwerking.

Koninklijke Rupel Boom Football club
Wenst u meer informatie?
U kan ons bereiken op sponsoring@krupelboomfc.be.
Eén van onze medewerkers neemt spoedig contact met u op.

www.krupelboomfc.be

