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Beste sympathisant,

In dit sponsor portfolio vindt U informatie over onze club, de 
Koninklijke Turnkring Aalst vzw.

Doorheen dit sponsordossier stellen wij u de missie, de visie, 
de doelen, de huidige werking en de toekomstplannen van de 
Koninklijke Turnkring Aalst voor.

We hopen zo uw aandacht te krijgen en geïnteresseerde 
sponsors aan te moedigen om onze club te steunen. 

Het doel van sponsorschap is enerzijds :

› Materiaal aankopen
› Professionaliseren van onze trainers
› Financieren van internationale wedstrijden
› Aantrekken van professionele trainers voor stages van 
competitiegroepen

› Investeren in ‘we are next’(assistent-trainers)

Anderzijds zouden we graag een return willen 
geven aan de sponsor in de vorm van publiciteit. 

Door onze club te sponsoren garanderen wij U een grote 
visibiliteit tijdens tal van activiteiten die de club organiseert. 
Daarnaast bieden wij tal van mogelijkheden tot visibiliteit op 
onze online kanalen. Hierbij bieden wij verschillende 
sponsorpakketten aan op maat van uw budget.

Tine Uvin
   Voorzitter K.T. Aalst VZW



KT AALST IN CIJFERS

> 969 leden
> 58 trainer
> 32 assistent-trainers

= We are next



Onze club specialiseert zich in 3 gymnastiek disciplines: 
Acrogym, tumbling & toestelturnen meisjes.
In totaal nemen zo’n 100 wedstrijdgymnasten deel aan een 30-tal wedstrijden per jaar, 
zowel op provinciaal, nationaal als internationaal niveau.

3 Tumbl ing gymnasten   

se lec teerden zich in 2019 voor 

het  Wereld Jeugd 

Kampioenschap in Tokio                                                                                  

 Lisa & Jasmine werden Oost-Vlaams 

Kampioen & Vice-Belgisch Kampioen  

in de categorie B 11-19 jaar.

Phebe werd 2de in de categorie C-18 

op het Oost-Vlaams Kampioenschap.

  Jill, Sofie & Romy werden Belgisch Kampioen 

in het B-niveau 11-20+



ONS BELEID
MISSIE

De Koninklijke Turnkring Aalst stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en 
in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen 
en bereikbaar te maken voor iedereen (Art 3 paragraaf 1 van de Statuten).

VISIE
De Turnkring wil deze missie bereiken door:
> haar leden te laten turnen in optimale omstandigheden, te weten kwalitatieve 

begeleiding, degelijke accommodatie, betaalbaar lidmaatschap en goed beleid,
> recreatieve gymnasten de meest voorkomende gymnastiekdisciplines aan te bieden,
> competitieniveau tumbling, acrogym en toestelturnen te beoefenen,
> zowel jongens als meisjes, van kleuter tot volwassene, van welke nationaliteit of 

levensovertuiging, als lid te aanvaarden,
> haar leden plezier te laten beleven aan sport, bij te dragen tot een gezonde en fitte 

levensstijl, een prettige groepssfeer, het verwerven van waarden zoals 
verdraagzaam-heid, respect, fairplay, samenwerking en vriendschap en aldus haar 
vormende functie te bevestigen,

> met onze sociale rol een bijdrage te leveren aan de maatschappij,
> de trainers minstens één keer per jaar te laten deelnemen aan een clubinterne vorming 

en ze bijkomende de kans te geven om deel te nemen aan externe vormingen.
Een evaluatiesysteem en regelmatig overleg zorgen voor het bewaken van 
de missie, de visie en de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan.



DOELSTELLINGEN
Vanuit het beleidsplan van de club werden een aantal doelstellingen geformuleerd 
waarvoor we nood hebben aan financiële ondersteuning:

MATERIAAL AANKOPEN
> Investeren in veilig en innovatief materiaal
> Klein materieel om de trainingen aangenamer & leerrijker te maken.

PROFESSIONALISEREN VAN ONZE TRAINERS
> De club financiert voor 100% alle interne en externe bijscholingen en opleidingen 

die de (assistent)-trainers volgen.

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN WEDSTRIJDEN
> Onze competitiegymnasten nemen jaarlijks deel aan zo’n 30 nationale wedstrijden. 

Daarbovenop zijn een aantal onder hen regelmatig geselecteerd om aan grote 
internationale wedstrijden deel te nemen. Dit brengt een grote uitstraling met zich 
mee, zowel voor sponsor als voor club.

AANTREKKEN VAN PROFESSIONELE TRAINERS VOOR STAGES VAN 
COMPETITIEGROEPEN
> Externe trainers worden aangetrokken om de stages van onze competitiegymnasten naar 

een nog hoger niveau te tillen. Zo verwelkomen we jaarlijks topsporttrainers in onze club.

INVESTEREN IN ‘WE ARE NEXT’ (ASSISTENT-TRAINERS)
> Om de continuïteit van onze trainers te garanderen, investeren wij in het ‘we are next’ 

programma om van onze young potentials volwaardige trainers te maken.



CLUBSTRUCTUUR
Een club met bijna 1000 leden, waarvan 100 competitiegymnasten in 3 verschillende 
disciplines, dat vraagt om een goede organisatie. Daarom werken wij met een 
honingraatsysteem waarbij elke ‘cel’ de volledige verantwoordelijkheid krijgt. Er blijft 
uiteraard terugkoppeling naar de kern-cellen (in rood). Tegelijkertijd is er ook 
aansluiting tussen bepaalde cellen en is er dus de nodige communicatie.

Dankzij een online tool kunnen alle betrokken partijen (vrijwilligers, trainers, bestuursleden, ….) 
te allen tijde de nodige documenten voor hun verantwoordelijkheden raadplegen.



ACTIVITEITEN
We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten die we onderbrengen in 4 categorieën:

1. OPBRENGSTACTIVITEITEN
> Jaarlijks eetfestijn
> Sportkampen tijdens de zomervakantie
> Jaarlijkse opbrengstactie (bvb. kerstrozenverkoop)

2. UITSTRALINGSACTIVITEITEN
> Kleuterspetters
> 2- jaarlijks de organisatie van een wedstrijd
> 2- jaarlijks turnfeest

3. GROEPSACTIVITEITEN
>  Teknab = Jaarlijks etentje om onze trainers, bestuursleden, juryleden 

& vrijwilligers te bedanken
> Jaarlijkse teambuilding trainers en bestuur
> Nieuwjaarsreceptie voor trainers, sponsors, bestuursleden, juryleden & vrijwilligers
> Clubinterne wedstrijden voor de competitie gymnasten
> Uitstap gymgala
> Deelname levensloop/warmathon
4. THEMA-GEBONDEN ACTIVITEITEN

>  Testdagen voor nieuwe leden
> Zwarte Piet komt langs



MOGELIJKHEDEN TOT SPONSORING 
De Koninklijke Turnkring Aalst staat open voor verschillende  vormen van sponsoring. 

SPONSORING IN NATURA:
> Advies

Vaak is er een deskundige in huis die ons kan adviseren op het gebied van een bepaalde 
specialisatie zoals grafisch design, publiciteit, boekhouding, administratie,…

>  Verzorgen van promotiemateriaal
Voor de promotie van onze evenementen hebben we regelmatig nood aan drukwerk zoals flyers, 
posters, boekjes & gadgets met ons logo.

> Aanbieden van goederen & diensten
Tombolaprijzen
Goederen dewelke voor verschillende activiteiten kunnen aangewend worden,
zoals bijvoorbeeld fruit, planten, snoep, wijn, …..

FINANCIËLE SPONSORING:
Het is mogelijk onze club financieel te steunen vanaf €50, zowel voor particulieren als 
zelfstandigen. Hiervoor kan de club u een bewijs van sponsoring bezorgen.



SPONSORPAKKETTEN:
Er zijn een aantal sponsorpakketten waaruit u kan kiezen, maar u kan er ook voor opteren om ‘à la 
carte’ te werken. 

SPONSOR 
CLUBKLEDIJ 

max 2 sponsors 
Per 3 jaar

PACK 3 SALTO
max 4 sponsors 

Per 3 jaar

PACK 2
FLIK

PACK 1 
HANDSTAND

te bespreken €1500/jaar €1000/jaar €500/jaar

Uw logo  op onze club- & wedstrijdkledij (borst 
of mouw) = vest, broek, T-shirt X

Uw logo op T-Shirt vrijwilligers tijdens 
evenementen X

Uw logo als sticker op onze 
verkoopsgoederen (indien mogelijk) X

Publiciteitspaneel (2m op 5m) in turnhal 
Schotte X (volledig) X (4de)

Uitnodiging op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie X X X X

VIP kaarten voor evenementen 
(indien van toepassing) 6 4 2

Uw logo op projectie tijdens turnshow 
en wedstrijd X X

Mogelijkheid tot het plaatsen van  
promomateriaal tijdens evenementen X X

>>> Vervolg op de volgende pagina >>>



SPONSOR 
CLUBKLEDIJ 

max 1 sponsor 
Per 3 jaar

PACK 3 SALTO
max 4 sponsors 

Per 3 jaar

PACK 2
FLIK

PACK 1 
HANDSTAND

te bespreken €1500/jaar €1000/jaar €500/jaar

Mondelinge vermelding van uw bedrijfsnaam 
tijdens turnshow en wedstrijd X X

Uw logo op onze omslagfoto op facebook X X

Logo in maandelijkse nieuwsbrief X X X

Logo op communicatie naar leden X X X

Logo in programmaboekje clubevent 
(indien van toepassing) X X X

Logo op affiches/flyers van evenementen X X X

Logo op homepagina website X X X

Logo onderlegger/prijslijst eetfestijn X X X

Publiciteitspaneel (1/4de van 2m op 5m) in turnhal Schotte (3jaar) (mogelijkheden ifv Pack 3) €600/j

Uw logo op projectie tijdens turnshow en wedstrijd €75/e

Mogelijkheid tot het plaatsen van promomateriaal tijdens evenementen (banner) €200/e

Logo in maandelijkse nieuwsbrief (+-10 per jaar) en andere communicatie naar leden €200/j

Logo in programmaboekje clubevent (indien van toepassing) €50/e

Logo op affiches/flyers van evenementen €50/e

Logo onderlegger eetfestijn €30/e

Andere (te bespreken)

À LA CARTE



Wij hopen spoedig opnieuw van u te 
mogen horen

WWW.TURNKRINGAALST.BE 
sponsoring@turnkringaalst.be

Leo De Bethunelaan 38, 9300 Aalst I RPR Gent, afdeling Dendermonde  I 
O.N. 0656 760 868 I info@turnkringaalst.be  I  www.turnkringaalst.be

 BEDANKT




