
KHC Leuven

Sponsor bij KHC Leuven 



Wie zijn wij ?



Hockey – een sport met waarden en uitstraling

Hockey zit duidelijk in de lift in België en Vlaanderen.

Het aantal leden is de laatste jaren exponentieel gestegen. Bestaande

clubs breiden uit en overal in Vlaanderen worden nieuwe clubs
opgericht.

België staat aan de top van het internationale hockey.

De laatste jaren zijn de Red Lions geëvolueerd naar een vaste waarde

binnen de internationale top 5, met, na de zilveren medaille in Rio, de
gouden medaille op het wereldkampioenschap hockey in 2018.

Het Belgische clubhockey behoort met de

Nederlandse en Duitse competities tot de sterkste

van de wereld. Verschillende Argentijnse, Spaanse
en Franse internationals spelen bij Belgische clubs.

Er is een sterkere mediatisering.

Playsports brengt elk weekend een live-verslag

van een topwedstrijd uit de Belgische

competitie. Er is een groeiende aandacht voor
de prestaties van onze nationale ploegen.

Hockey is een teamsport voor alle leeftijden voor vrouwen zowel als
mannen.

De sterkste groei bij de jeugd gebeurt bij de meisjes. Zowel bij dames als

bij heren worden competities georganiseerd voor later instappende

spelers, zoals de mama’s en papa’s die de sport van hun kinderen willen
leren beoefenen.

Sportiviteit en respect staan centraal.

Hockey spelen betekent:

• plezier beleven

• fysieke conditie en zelfvertrouwen 
verbeteren

• concentratie en stress beheren

• leren winnen en verliezen, wat eigen is aan 
elke sport

• fair-play, eerlijkheid en rechtvaardigheid 
stimuleren

• communicatie, groepsleven en 
management ontwikkelen

• langdurige vriendschap ontwikkelen

• zelfdiscipline en verantwoordelijkheid 
stimuleren



KHC Leuven – een club met een ambitie en een plan

Hockey is populair; ook in Leuven. Sinds 2008 is het ledenaantal meer dan
verdubbeld. Deze sterke groei komt vooral van de jeugd en de meisjes.

Sinds april 2016 beschikt KHC Leuven over een splinternieuwe

accommodatie met 2 FIH-gecertifieerde watervelden en een clubhuis.

Door haar centrale ligging in België en de vlotte bereikbaarheid via de

E40 Brussel-Luik is het een ideale locatie voor de organisatie van
nationale en internationale hockey-evenementen.

KHC Leuven wil de referentie worden van het hockey in Vlaams-Brabant.

Zowel bij Dames als Heren wil KHC Leuven consequent een ploeg
opbouwen om top 6 te spelen in de Eredivisie van het Belgisch hockey.

De club wil in 2021 30 % van de spelers van haar eerste ploegen uit eigen
jeugd halen. Tegen 2027 wil KHC Leuven dit verhogen tot 50 %.

Het sportieve jeugdbeleid staat onder toezicht van Thierry Renaer (3x

Gouden Stick en meer dan 330 caps). De dagelijkse uitvoering is in

handen van een team van 6 personen.

De KHC Leuven Kampen worden door dubbel Olympiër, alsook spelers

van Heren 1 en coach van Dames 1, Jerome Dekeyser, geleid. Op

jaarbasis nemen ongeveer 800 kinderen deel aan onze kampen.

We willen een sociale sportclub zijn met een focus op de ontwikkeling
van onze leden door waarden van vriendschap en persoonlijke groei.

Bij KHC Leuven willen we alle leden, op het niveau dat hen het beste

past, in de best mogelijke omstandigheden de hockeysport laten
beoefenen.

Ons clubhuis is een architecturaal pareltje en is voorzien van alle comfort
voor spelers en supporters.



KHC Leuven – een club met traditie en beleving

KHC Leuven is een oeroude Leuvense hockey club

De club werd in 1929 opgericht door drie studenten uit het Duitstalige

Malmedy. Tijdens de verschillende decennia heeft de club een heel
aantal locaties gekend om zich uiteindelijk in Heverlee te installeren.

In 2008 werd KHC Leuven landskampioen bij de heren. In het

daaropvolgende jaar was het de eerste Belgische club die de halve
finale bereikte van de EHL (de “Champions League” van het hockey).

Een decennium eerder was KHC Leuven maar liefst vijf maal
landskampioen bij de dames.

Evenementen

KHC Leuven organiseert in de loop van het jaar diverse sociale

evenementen. Vaste waarden zijn het familie-tornooi en het Hockey

Rockers jeugdtornooi. Daarnaast worden regelmatig sociale
evenementen georganiseerd voor en door onze leden

In 2017 organiseerden we de Belgian Hockey Finals, waardoor onze
ambitie om verder grootse hockey events te organiseren, werd versterkt.

KHC Leuven is ook de thuishaven van het Omnia Studententornooi

KHC Leuven, een familieclub

We zijn een echte familieclub met een bruisend clubleven. Elke speler,

ouder en supporter vindt bij onze zijn gading. Meer en meer gezinnen

maken voor het eerst kennis met hockey. Voor iedereen hebben we wel
een passende ploeg.

Dames en Heren in de Belgian League Eredivisie

Ze zijn een voorbeeld voor onze jeugd en jaarlijks

zetten spelers uit deze ploegen zich in als trainer

of coach van onze jeugdploegen. Tegelijk

betrekken we onze jeugdspelers meer en meer bij

deze teams en hun ambities. Het is immers leerrijk

en gezellig om te komen supporteren voor onze
Heren 1 en Dames 1.



Wat bieden we U ?



Partnerships door een mix van netwerking en visibiliteit

KHC Leuven wil met zijn partner een passende samenwerking creëren door:

• Focus op de toegevoegde waarde voor het partnership. 

• Initiatieven uitgewerkt in samenspraak en co-creatie

• Aansluiting met uw doelpubliek

Commerciële visibiliteit op KHC Leuven:

• Bannering op en rond het veld. 

• Tweewekelijkse nieuwsbrieven verspreid onder leden en hun familie

• Live uitzendingen op Playsports in Eredivisie.

• Aanwezigheid in het clubhuis en op de 3 videoschermen

Netwerking:

• Deelname aan club georganiseerde netwerkevents rond de hockeywedstrijden 

• Organisatie van eigen netwerkevents in een exclusieve omgeving al dan niet 
gekoppeld aan hockey (wedstrijden, initiaties, …)

• Gebruik maken van het clubhuis voor professionele meetings, teambuildings,…



Sponsor Packages: Mogelijkheden

Diamond partner - 25.000 €/jaar

• Premium gold boarding 

• Vermelding op flatscreens clubhuis 

• Vermelding op LinkedIn

• Logo opname op website en in 

elektronische (minstens tweewekelijks) 
nieuwsbrief 

• Advertenties in elektronische nieuwsbrief 
tot 4x/jaar

• Gepersonaliseerde PR formules en 
gebruik clubhuis bespreekbaar 

• Fixed banner op website

• Shirtsponsor bij alle teams

• Vaste sponsortafel tijdens Super Sundays

• Contract voor 2 jaar

Platinum partner - 15.000 €/jaar

• Premium boarding

• Vermelding op flatscreens clubhuis

• Vermelding op LinkedIn

• Logo opname op website en in 

elektronische (minstens tweewekelijks) 
nieuwsbrief

• Advertentie in elektronische nieuwsbrief 
tot 2x/jaar

• Gebruik clubhuis tot 3x/jaar

• Fixed banner op website

• Shirtsponsor achteraan jeugd & 

seniorenteams + sponsor op grijze 
sweater

• Vaste sponsortafel tijdens Super Sundays

• Contract voor 2 jaar

Gold partner - 10.000 €/jaar

• Premium boarding

• Vermelding op flatscreens clubhuis

• Vermelding op LinkedIn

• Logo opname op website en in 

elektronische (minstens tweewekelijks) 
nieuwsbrief

• Advertentie in elektronische nieuwsbrief 
tot 2x/jaar

• Gebruik clubhuis tot 3x/jaar

• Fixed banner op website

• Shirtsponsor mouw jeugd en senioren 
(exclusief Heren 1 en Dames 1)

• Vaste sponsortafel tijdens Super Sundays

• Contract voor 2 jaar

Prijzen excl. BTW



Sponsor Packages: Mogelijkheden

Silver partner - 7.500 €/jaar

• 1 grote spandoek + 1 kleine spandoek 

(locatie vrij te kiezen ifv beschikbare 
ruimte)

• Vermelding op flatscreens clubhuis 

• Vermelding op LinkedIn

• Logo opname op website en in 

elektronische (minstens tweewekelijks) 
nieuwsbrief 

• Gebruik clubhuis 1x/jaar

• Fixed banner op website

• Shirtsponsor Hockeyrockers (1000 
aanwezigen)

• Sponsortafel tijdens Super Sundays 3x/jaar

• Contract voor 2 jaar

Bronze partner 5.000 €/jaar

• 1 kleine spandoek (locatie vrij te kiezen ifv 
beschikbare ruimte)

• Vermelding op flatscreens clubhuis

• Vermelding op LinkedIn

• Fixed banner op website

• Sponsor opwarmshirt jeugd (U14-U19) of 

trainingsshirt jeugd (mini tot en met U12) 
(samen met 2 andere sponsors)

• Sponsortafel tijdens Super Sundays 2x/jaar

• Contract voor 2 jaar

Club partner 2.500 €/jaar

• 1 kleine spandoek (locatie vrij te kiezen 
ifv beschikbare ruimte)

• Vermelding op flatscreens clubhuis

• Vermelding op LinkedIn

• Sponsortafel tijdens Super Sundays 1x/jaar

• Jaarlijks hernieuwbaar

prijzen excl BTW

Prijzen excl. BTW



Boarding & Shirt sponsor

Boarding

Spandoeken 240cm x 80cm

Veld 1 

• Zijde dugout & clubhouse view: € 
1.500/jaar

• Zijde goals: € 1.500/jaar

• Zijde clubhuis : € 1.200/jaar

Veld 2

• Zijde dugout & clubhouse view: € 
1.200/jaar

• Zijde goals: € 1.200/jaar

• Zijde clubhuis: € 800/jaar

Parking

• Zijde ingang: € 1.500/jaar

Zijde goals

Spandoeken 240cm x 160cm

• Veld 1 : € 2.000/jaar

• Veld 2 : € 1.700/jaar

• Parking : € 2.000/jaar

Shirtsponsor  Mouw Dames 1 en Heren 1

• Stand alone : € 3.500/jaar

• In package : € 2.500/jaar

Prijzen excl. BTW



Sponsorteam



Contacteer ons

KHC Leuven

Hertogstraat 203 bus 1

B-3001 Heverlee

sponsoring@khcl.be

facebook.com/khcleuven

instagram.com/khcleuven

twitter.com/khcleuven

linkedin.com/company/khcleuven

https://www.facebook.com/khcleuven
https://instagram.com/khcleuven
https://twitter.com/KHCLeuven
https://www.linkedin.com/company/khcleuven

