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Voorwoord
Team Kempen is een sportvereniging in de regio Kempen met als uitvalsbasis
centrumstad Turnhout.
Onze vereniging richt zich als multisport vereniging op de sporttakken fietsen,
wandelen en G-Sport.
Deze 3 disciplines samenbrengen in één vereniging biedt zeker een meerwaarde voor al
onze aangesloten sporters. De positieve uitstraling van Team Kempen binnen deze
regio zal hierdoor alleen maar toenemen. Want zoals de gekozen naam doet
vermoeden richten wij ons vooral op activiteiten en bekendheid binnen de Kempen.
Met een duidelijke structuur wordt actief gewerkt op alle facetten die sporten
aangenaam en doeltreffend maken. De omkadering van Team Kempen zal de leden
ondersteunen op sportief, administratief, organisatorisch en facilitair niveau. Wij
richten ons op een heel breed publiek van recreatieve tot doorgedreven sporter. Door
de combinatie van een grote groep sporters, tot atleten die zich in de kijker weten te
plaatsen door hun sportieve prestaties, zal Team Kempen snel in de kijker lopen.
Een uitstekende begeleiding van onze leden, een prima draaiende jeugdwerking,
organisatie van talloze evenementen, de vele aangeboden faciliteiten, een interessant
puntensysteem voor de actieve leden… zullen voor veel weerklank zorgen.
Het is dan ook de intentie om zowel met de leden, de medewerkers, de partners als de
sponsors een langetermijnvisie te bewerkstelligen. De Kempen heeft nood aan een
multi-sportvereniging en Team Kempen vult deze leemte in.
Graag rekenen wij op uw partnership daar het niet mogelijk is om dit alles zonder steun
te realiseren. Materiaal- en financiële sponsors zijn dan ook meer dan welkom om dit
unieke project tot een groot succes te maken!
Stap zelf mee op de trein van Team Kempen en spoor via de positieve uitstraling van
onze vereniging naar een win-win samenwerking!

Voorzitter Guy Van der Stuyft
Algemeen bestuur Team Kempen & medewerkers
Alle leden van Team Kempen
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Structuur van Team Kempen
Team Kempen de nieuwe uitdaging waar een volledig team aan
meewerkt om dit tot een succes te laten uitgroeien.
Het hoofdbestuur van Team Kempen bestaat uit volgende leden:







Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Guy Van der Stuyft
Jan Mathieu
Tom Van Eyck
Roel Vos
Marco Meeuwese
Filip Wynen

De aanvullende sportieve en medische omkadering zal verzorgd worden door:





Sportarts
Manueel therapeut
Sport diëtist
Trainingsbegeleiding

Jan Mathieu – Sportpraktijk De Merode
Hans Minnen – Kinemotion
Louis Van den Bleeken
Paul Embrechts – Jeugdsportcoördinator

Per discipline (fietsen – jeugd – wandelen – G-Sport) is een specifieke werkgroep
samengesteld en krijgen mensen met kennis en ervaring de verantwoordelijkheid om
dit te beheren en uit te werken.
Wandelbegeleiders, wegkapiteins, sportieve en administratieve medewerkers zullen dit
alles verder in goede banen leiden.
De jeugdsportwerking is in 2017 opgestart. Binnen de vermelde sporten van onze
vereniging wil de club een duidelijke promotionele en ondersteunende rol spelen voor
de jeugd uit de Kempen. De coördinerende rol hierin zal toegewezen aan Paul
Embrechts.
Als sportarts en ervaringsdeskundige zal dokter Jan Mathieu hierin een voortrekkersrol
krijgen. Dokter Jan Mathieu heeft reeds heel wat successen op zijn palmares staan.
Gedurende 11 jaar was hij de hoofdarts van het Belgische wielerteam Lotto en
begeleidde hij wielrenners als Cadel Evans, Philippe Gilbert, Robbie McEwen en André
Greipel naar topresultaten.
Verder werd Dokter Mathieu aangeduid als de arts voor de Olympische selectie,
Bondsarts Wielrennen en ijshockey, .. en tal van andere teams en individuele sporters.
Hans Minnen werkt als zaakvoerder van KineMotion (sport- en bewegingsrevalidatie te
Turnhout) dagelijks preventief en curatief met sporters. De groepspraktijk is een
gevestigde waarde in de regio en wordt door heel wat topsporters geraadpleegd
voor een behandeling op maat.
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Paul Embrechts is leerkracht Lichamelijke Opvoeding op de Stedelijke Handelsschool te
Turnhout en neemt daar een belangrijke sportieve verantwoordelijkheid. Behalve zijn
job als sportleraar is Paul ook sportpromotor. Daarboven kan Paul ook putten uit zijn
sportieve ervaring als Belgische topatleet.
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Doelstellingen
Volwassenen
In eerste instantie wil Team Kempen een warme club zijn voor iedere sporter. Zowel de
beginnende als de competitieve leden moeten zich thuis voelen.
Zoals reeds vermeld zal het team actief zijn binnen verschillende sporttakken:
 Wielrennen:

 Wandelen:

 G-Sport:

Recreatief en competitief aangesloten bij Cycling Vlaanderen.
Gezamenlijke trainingen verspreid over de hele week.
De trainingsritten worden onder het moto „samen uit - samen
thuis“
Recreatief, deelname aan georganiseerde wandeltochten
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen.
De trainingen worden verdeeld over twee groepen afhangkelijk
van snelheid en afstand.
Recreatief en competitief aangesloten bij Cycling Vlaanderen en
Wandelsport Vlaanderen

Jeugd
De jeugdopleiding van Team Kempen Jeugd wielrennen is “meer dan fietsen alleen.”
Wij geloven sterk in de algemene motorische en karakteriële ontwikkeling van
jongeren. Naast uithouding zijn kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, evenwicht en
doorzettingsvermogen van groot belang in de ontwikkeling van jonge sporters.
Wij geven tijdens de wintermaanden een conditietraining in zaal. Zo krijgen onze leden
op een aangename en speelse manier een extra sport uur. Vanaf januari zal er meer
gefietst worden.
Tijdens onze fietstrainingen begeleiden we de jongeren zoals goede huisvaders.
Sporters van 8 tot 14 jaar kunnen zonder voorgaande wielerervaring trainen met de
groep. In deze leeftijdsgroepen staan vooral de beleving, technieken en spelen
centraal. Niet alleen op de fiets.
Bij de categorieën boven 14 jaar ligt de focus op uithoudingstraining. Om mee te
kunnen op training is een bepaald beginniveau vereist. Haalt uw zoon/dochter dit
niveau nog niet op dag één? Geen probleem, wij vangen ze op. Samen met de trainer
stellen we voor uw zoon/dochter een basistrainingsschema op totdat meetrainen
mogelijk is. In afwachting hiervan wordt uw zoon/dochter eventueel ondergebracht in
een jongere groep.

Team Kempen Jeugd draagt opleiding hoog in het vaandel. Wij scholen onze trainers
voortdurend bij en volgen de sportieve richtlijnen van de Vlaamse Trainersschool.
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Maatschappelijke doelstelling:
Bovenal wil Team Kempen Jeugd een warme en veilige haven zijn voor de jonge
wielrenners in de omgeving van Turnhout.
De kinderen worden gestimuleerd om vrienden te maken in een familiaal en sportief
milieu.
Wij willen uw kind met de glimlach en met veel geduld omarmen. De trainingen
verlopen gezamenlijk en volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’.
Vanzelfsprekend willen talentvolle en gemotiveerde jongeren zich graag meten en
bewijzen. Hiervoor verwijzen we hen graag door naar wedstrijden. Op training kan er
vanaf 14 jaar af en toe gekoerst worden in een kortere spelvorm, maar steeds met
respect voor de ploegmakkers en onder leiding van de coaches.
Vanzelfsprekend erkennen wij een opvoedende rol van de begeleiders. Wij leggen veel
nadruk op het respecteren van verkeersregels. Op termijn willen we ook meerdaagse
sportstages organiseren waarin de fiets centraal staat. Wij hopen hiervoor alle
jeugdleden warm te krijgen.
Wij verwachten van onze jeugdleden geen dure en blinkende fietsen. Een goed
afgestelde koersfiets is meer dan voldoende. Wij willen graag een wisselwerking tussen
ouders creëren voor tweedehandsmateriaal. Indien je kind een mountainbike heeft
maar geen koersfiets, dan kan hij/zij deelnemen aan de trainingen. Je begrijpt dat dit
geen probleem is voor de jongsten. In de oudere categorieën zal de snelheid hoger
liggen en is dit minder logisch.
Is een renner/renster zeer talentvol? Bent u als ouder zeer ambitieus? Dat kan. Wij
zullen onze ervaring en ons advies graag met u delen. Indien het voor de sportieve
ontwikkeling van uw kind beter is, zullen wij u ook met trots doorverwijzen naar een
structuur waarin hij of zij zich verder kan ontplooien.
Optimaal functionerende vereniging met een duidelijke structuur,
efficiënt draaiende jeugdwerking, organisatie van
grote evenementen en sportieve resultaten op alle niveau’s.
Team Kempen wil voor iedereen bereikbaar zijn en een positief imago
vertegenwoordigen. Een vereniging waar ieder lid of medewerker zich thuis voelt en
waar mensen vooral graag komen sporten!
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Een overzicht van de groepstrainingen van Team Kempen te Turnhout:
Wielrennen:

woensdag om 18.30 uur
zaterdag om 8.30 uur
zondag om 8.30 uur

Wandelen:

zondag in twee groepen:
20 km om 8:00u
10 km om 10:00u

De groepstrainingen worden in verschillende groepen afgewerkt zodat leden op
verschillende sportieve niveau’s aan hun trekken komen.
Jeugd trainingen:
Minimen & aspiranten:
- Extra beweging en coördinatie: donderdag 18.00 tot 19.00 uur
-

Fietstraining:

Nieuwelingen & junioren
- Core stability:

dinsdag 18.30 uur
woensdag 14:00 uur (aspiranten)
zaterdag optioneel
vrijdag 18.00 tot 18.30 uur

-

Indoor cycling:

vrijdag 18.30 tot 19.30 uur

-

Fietstraining:
+ gevorderde aspiranten

woensdag 14.00 uur
zaterdag 10.00 uur
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Sponsormogelijkheden
Wieroutfit nieuw vanaf 2020

De kledingsponsoring omvat een periode van 3 jaar. De vermelde bedragen zijn per
jaar betaalbaar of 1 malig voor 3 jaar.

Sponsoren van meerdere afdelingen is mogelijk prijs in overleg.
Vanzelfsprekend kunnen in onderling overleg arrangemeneten afgesproken worden,
zodat er maximaal tegemoet gekomen wordt aan uw behoeften.

TEAM KEMPEN – Voorstelling van de vereniging

8

Team Kempen

 Senior fietskleding

Fietskleding
Senioren
Shirt
voorkant
achterkant
achterkant op zakjes
schouder/mouw links
schouder/mouw rechts
zijkant shirt links
zijkant shirt rechts

per seizoen max aantal sponsors
500
6
500
6
500
2
750
1
750
1
300
1
300
1

Broek
achterkant
pijp links
pijp rechts
Hoofdsponsor
plaats logo Team Kempen

1500
1000
1000
2500
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 Jeugd fietskleding

Fietskleding
Jeugd
Shirt
voor + achterkant groot
voor + achter klein links
voor + achter klein rechts
achterkant op zakjes
schouder/mouw links
schouder/mouw rechts
zijkant shirt links
zijkant shirt rechts

per seizoen max aantal sponsors
5000
3
2000
2
2000
2
500
2
2000
1
2000
1
1500
1
1500
1

Broek
achterkant
pijp links
pijp rechts

2500
2500
2500

1
1
1

Vanzelfsprekend kunnen in onderling overleg arrangementen
afgesproken worden, zodat er maximaal tegemoet gekomen wordt
aan uw behoeften.
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 Stappers wandelkledij

Wandelen
wandeloutfit
voorkant logo
achterkant rug
Rugzak

per seizoen
max aantal sponsors
300
6
500
2
300
1

Hoofdsponsor
plaats in overleg

1000

1

Uw bedrijfslogo op de wandeloutfit
Wandeloutfit bestaande uit:
T-Shirt

Softshell

Polo

Hoody

Body Softshel

Rugzak

Vanzelfsprekend kunnen in onderling overleg arrangemeneten afgesproken worden,
zodat er maximaal tegemoet gekomen wordt aan uw behoeften.
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 MATERIAALSPONSOR
Fabrikanten of leveranciers kunnen onze sporters voorzien van materiaal in ruil voor
publiciteit voor hun producten.
Neem hiervoor gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Artikelen die de sporters van Team Kempen intensief gebruiken zijn oa.
- Fietsmateriaal (fietsen, helmen, wielen, banden, zadels etc)
- Loop/wandelschoenen
- Sportdrank en voeding
- Drinkbussen
- Compressiekleding
- Verzorgingsmateriaal
- ...
Team Kempen kan en zal al het mogelijk in het werk stellen om een uitstekende
ambassadeur te zijn voor de producten of diensten die u aanlevert.

 WEBSITE
Bedrijven hebben de mogelijkheid om gedurende 6 maanden tot 3 jaar een weergave
op de website van Team Kempen te verkrijgen.
In ruil voor deze publiciteit vraagt de vereniging volgende vergoedingen:
Periode van 1 seizoen:

€ 150

Periode van 3 seizoenen:

€ 300

Alle bedrijven krijgen een automatische link naar hun bedrijfspagina.
Aangezien de website een druk bezocht kanaal wordt binnen Team Kempen (alle
administratie gebeurt via de website, kalender voor trainingen en wedstrijden worden
hier weergegeven, ...) is dit een uitstekende kans om uw bedrijf extra in de kijker te
zetten.

 AUTOSPONSOR
Jou bedrijfslogo op een clubwagen(s)
Volgwagen
Camionette

€ 250
€ 250

Vanzelfsprekend is deze lijst niet limitatief, in overleg kunnen andere vormen van
sponsoring worden afgesproken.
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Return voor sponsors
Eerst en vooral zal de return steeds afhankelijk zijn van de financiële bijdrage die een
bedrijf levert aan Team Kempen. Zoals vermeld wordt op de waarde van de publiciteit
en zichtbaarheid een specifieke bijdrage gerekend.
Op deze manier wordt uw logo in de kijker geplaatst bij trainingen en/of wedstrijden,
een bezoek aan de website of gebruik van uw materiaal.
Team Kempen zal bijkomende inspanningen doen om haar sponsors positief in het
uitstalraam te plaatsen. Zo organiseert de club volgende zaken om extra publiciteit te
vergaren :
 Sociale media wordt een belangrijk middel om Team Kempen verder kenbaar te
maken en onze boodschap te verspreiden. Zo zijn er meerdere Team Kempen
Facebookgroepen aangemaakt, een Team Kempen pagina en ook een Team
Kempen Jeugd pagina. De grote en steeds groeiende groep leden zullen onze
boodschappen ongetwijfeld verder verspreiden.
 Mediapubliciteit is o.a. afhankelijk van topresultaten, bijzondere prestaties,
positieve uitstraling van onze vereniging, het concept van Team Kempen,
persvoorstelling van Team Kempen, deelname en organisatie van wedstrijden, ...
Zo contacteren wij zelf verschillende kanalen om publiciteit te vergaren zoals de
regionale (en indien mogelijk nationale) televisie, regionale en nationale kranten
en digitale media.
De verscheidenheid van sporters op hoog niveau binnen Team Kempen zullen dit
mede mogelijk maken.
 Deelname aan activiteiten in de regio Kempen. Aangezien het de bedoeling van
onze vereniging is om uit de groeien tot een begrip in de Kempen zal onze
deelname aan activiteiten binnen deze regio zeker gestimuleerd worden. Indien
sponsors een bepaalde voorkeur hebben mogen zij dit steeds kenbaar maken en
zullen wij hier indien mogelijk gehoor aan geven.
 Vermelding of foto van uw zaak of producten zijn uiteraard steeds bespreekbaar.
Geef ons gerust een seintje op welke manier wij u kunnen helpen.
 Elke shirtsponsor krijgt een outfit zodat u deze met trots kan dragen tijdens het
sporten of tentoon kan stellen in uw bedrijf.
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Voertuigen
Team Kempen kan beschikken over 3 eigen voertuigen met daarop publiciteit voor de
vereniging en mogelijk ook de belangrijkste sponsors. Doelstelling is om enerzijds onze
leden praktische hulp te bieden bij verplaatsingen en anderzijds ons Team nog
zichtbaarder te maken.
Het aantal en de aard van de voertuigen zal het bestuur vastleggen en kunnen steeds
aangevuld of afgebouwd worden. Ook de stijl en eventuele weergave van mogelijke
sponsors worden door het bestuur van Team Kempen beslist.
Hieronder voorbeelden van voertuigen die Team Kempen alvast zal gebruiken.

Team Kempen kijkt toe zodat onze vereniging een positief imago heeft. Dit zal via een
club- of huisreglement ook vastgelegd worden.
Op deze manier kan u met de nodige fierheid tegen uw partners meedelen dat u
sponsor bent van Team Kempen en van bij de start dit project ondersteunde.
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Overeenkomst tussen beide partijen,
Enerzijds:

Team Kempen vzw
P/a Tijl en Nelestraat 49 b5
2300 Turnhout – België

Vertegenwoordigd door (naam & functie)
Naam: ………………………………………………………………….… Functie: ……………………………
Anderzijds:

De Sponsor

Naam: ………………………………………………………………….… Functie: ……………………………
Firma (facturatie adres): …………………………………………………………………………………...
Straat: …………………………………………………………………………….… Nr.: ……………………….
Postnummer: …………………….. Gemeente: ………………………………………………….……...
BTW.-nummer: …………………………..………….…… GSM:………………………………….……….
Bedrag: ………………………………EURO. (per seizoen)
Keuze uit volgende sponsoring:………………………………………………………………………….
Facturatie:…………………………………………….
Ingang contract:…………………………………...
Betaling: O per seizoen – O 3 seizoenen
Kleding sponsor is steeds voor een termijn van 3 seizoenen

De beide partijen gaan akkoord met de richtlijnen van Team Kempen vzw.
Opgemaakt in tweevoud te ………………………………….. op datum ………………………...
Handtekening

Handtekening

………………………………………………..

…………………………………………………

Voor Team Kempen vzw

Voor Sponsor

Naam: …………………………………

Naam: ………………………………..….

TEAM KEMPEN – Voorstelling van de vereniging

15

Team Kempen

16

Algemene richtlijnen
1. Elke schenking, ook als gevolg van sponsoring, heeft tot gevolg dat het geschonken
voorwerp vanaf de datum van schenking, definitief eigendom is en blijft van Team
Kempen vzw.
2. Individuele reclame is niet toegelaten, zonder vooraf schriftelijke toelating van het
hoofdbestuur.

3. Alle contracten zijn geldig gedurende een volledig seizoen, tenzij anders vermeld op
de door beide partijen ondertekende contracten.
4. Alle klachten betreffende de uitvoering van onze contracten dienen ons uiterlijk
binnen de 8 dagen na de aanvang van het contract te bereiken.
5. In geen geval kan Team Kempen vzw aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud
en / of de vorm van de gevoerde publiciteit.
6. Bij laattijdige betaling, zie datum factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege
en zonder enige in gebreke stelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding
verhoogt met 10 %. De partijen zijn het er uitdrukkelijk over eens dat deze
vergoeding forfaitair is, teneinde het verlies te vergoeden, geleden door de
leverancier ingevolge extra beheerskosten, kredietkosten en verlies aan rendement
van het geïnvesteerde kapitaal. En dat bij afwijking van artikel 1231 van het
Burgerlijk Wetboek, deze vergoeding niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de
tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen
geval minder bedragen dan € 100.
7. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
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Contacteer Team Kempen
Wenst u als partner of sponsor samen te werken met onze vereniging kan u ons
contacteren via onderstaande kanalen.

Voorzitter
Guy Van der Stuyft
voorzitter@teamkempen.be
+32 (0)495 54 62 73

Jeugd
Jan In ‘t Ven
Jeugd@teamkempen.be
+32 (0)477 61 93 00

Cycling
Marco Meeuwese
cycling@teamkempen.be
+32 (0)489 03 64 41

Stappers
Kurt Persegael
wandel@teamkempen.be
+32 (0)468 19 65 70

G-Sport
Guy Van der Stuyft
g-sport@teamkempen.be
+32 (0)495 54 62 73
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