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Blik op de geschiedenis van de club 
 

Groenenhoek Sport is in de gelijknamige wijk in Berchem ontstaan in 1929. Een sterke tak van 
de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ), richt samen een voetbalploeg op.  

 
De politieke kleur en achtergrond van de vzw maakte de keuze voor het V.K.S.V. (Vlaams 
Katholieke Sportverbond) duidelijk. Later verandert de naam van dit verbond in K.V.V. 

(Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) 
 

Door de decennia heen en dankzij de oorlog kende Groenenhoek Sport een redelijk 
tumultueus bestaan en moest de club meerdere malen van terrein en dus van thuisbasis 

wijzigen. 
 
In 1971 vindt de club een meer permanente verblijfplaats in een braakliggend terrein langs de 

luchthaven van Deurne, aan de kant van Mortsel. Hier neemt de club na enkele moeilijke jaren 
een frisse start met 7 volwaardige terreinen, een mooi nieuw clubhuis en voor het eerst in het 

bestaan van de club wordt er met jeugdploegen gewerkt. 
 

Het blijft in de jaren ’80 en 
’90 goed gaan met 
Groenenhoek Sport en de 

jeugdopleiding. Er worden 
sportieve successen 

geboekt en de club leidt 
een financieel stabiel 

bestaan. Totdat in 1996 
enkele van de velden terug 

opgeëist worden door de 
luchthaven. Later in 2005 
volgt er een grotere 

opdoffer. K. Groenenhoek 
Sport moet verhuizen. 

Gelukkig wordt er samen 

met de stad Antwerpen 

aan de andere kant van de 
luchthaven een ander 
onderkomen gevonden 

voor de sportvereniging. 
 

In het sportcomplex in de Ruimtevaartlaan kent Groenenhoek sinds 2005 misschien wel zijn 
grootste groeispurt in heel het bestaan van de club. De locatie blijkt heel populair en de club 

trekt volop de kaart van de jeugd. 
 
Vandaag telt K. Groenenhoek Sport ruim 400 voetballende leden, 18 ingeschreven ploegen en 

heel wat sympathisanten en supporters. ‘De Groenenhoek’ is een hele grote familie vol 
voetbalgekte en liefde voor het spelletje. 



Informatie over K. Groenenhoek Sport 
 

Visie 

 
‘Groenenhoek’ is een club met een visie, zowel op korte termijn als op lange termijn. De 
talrijke sportieve successen van de laatste jaren, in combinatie met een goede doorstroming van 
eigen jong talent staan centraal. Daarnaast wil de club de financiële stabiliteit heel nauw in de 

gaten houden. De aanhoudende professionalisering en de focus op het kwalitatief opleiden van 
ruw talent moet de basis blijven.  

 

Statistieken 

 
Spelende leden: ruim 400 

Aantal ploegen in competitie: 16 
Totaal aantal ploegen: 18 

Aantal senioren: +100 
Aantal jeugdspelers: +300 

 

Maatsch. zetel & terreinen 

 
Ruimtevaartlaan 20 

2100 Deurne  
 

Secretariaat 

 
Jan De Pauw 
Knyffstraat 28 te 2100 Deurne 

0494/15 37 59 
secretariaat@groenenhoek.be 
  

Online 

 
www.groenenhoek.be 

info@groenenhoek.be 
 

Verantwoordelijke Sponsoring  
 
Ivo Meulders 

ivo@meulders.be 
0495/20 14 82 
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Mogelijkheden tot sponsoring 
 
 

Fysieke visibiliteit via banners op en rond het terrein 
 
 

In de zomer van 2013 werd er in het sportcomplex van K. Groenenhoek Sport een gloednieuw 
kunstgrasterrein aangelegd. De stad Antwerpen deed een audit bij heel wat Antwerpse 

sportclubs. Groenenhoek kwam in de top 5 te staan en was één van de twee gelukkige clubs die 
met dit soort nieuw terrein beloond werd. 
 

De oude reclamepanelen kunnen we niet meer gebruiken, dit biedt ons de ideale mogelijkheid 

om een nieuwe vorm van sponsoring in te voeren en aan u voor te stellen: Mesh Banners. 

 
Deze banners zijn geperforeerd en luchtdoorlatend, daarom zijn ze ideaal om ingezet te 

worden langsheen outdoor terreinen of op plaatsen waar veel wind is. 
 
 

 
 

 
We bieden hier twee verschillende afmetingen aan: 

 
 

 1 seizoen 3 seizoenen 

Basis banner (200cm x 100cm) 200 euro* 500 euro* 

Big banner (400cm x 100cm) 400 euro* 1000 euro* 

 
 

 
*Alle prijzen zijn excl. Btw. 



Shirtsponsoring 

 

 

 
Voor 4 seizoenen staat je firmanaam op de rug van het shirt boven het nummer bij een ploeg 

naar keuze. 
 

Je krijgt voor die 4 seizoenen ook een vermelding op onze tv-schermen in de kantine die 
wekelijks de uitslagen en klassementen projecteren.  

 

Sponsorprijs: 400 euro* (Eerste Ploeg 500 euro*) 

 

3 Ploegen:   1000 euro* 

6 Ploegen:  2000 euro* 

9 Ploegen:      3000 euro* 

12 Ploegen:  4000 euro* 
 
             

             
             

             
             
             

             
                         

*Alle prijzen zijn excl. Btw.        



Wedstrijdbal – eerste ploeg 
 
 
Elke thuiswedstrijd van het Eerste Elftal in de Eerste Afdeling van het K.V.V. wordt gespeeld 

met een nieuwe wedstrijdbal. Je schenkt de club de nieuwe wedstrijdbal waarbij we gedurende 
twee weken (week vóór de wedstrijd en week na de wedstrijd) uw sponsoring kenbaar maken 

aan het publiek via onze monitors in het clubhuis en met de wedstrijd geeft u de aftrap. De foto 
daarvan hangen we dan op in ons clubhuis, met vermelding van uw naam en uw logo.  

 

Sponsorprijs: 60 euro* 
 

 

 

Wedstrijdbal – jeugd 
 
 
Onze club kent buiten haar spelers ook vele ouders en sympathisanten. Wie weet ben jij wel 

iemand, of ken je iemand, die onze club en onze jeugdwerking  in het bijzonder een warm hart 
toedraagt.  

Waarom dan eens geen wedstrijdbal sponsoren van je favoriete jeugdploeg? In ruil hiervoor 
maken wij jouw sponsoring kenbaar aan het publiek via onze monitors in het clubhuis en met 

de wedstrijd kan je zelf de aftrap geven. Deze bal blijft gedurende het seizoen ‘eigendom’ van 
de jeugdploeg die je sponsort. Ook publiceren we dit op onze website www.groenenhoek.be. 
 

Sponsorprijs: 50 euro* 
 

 

 

Monitors 
 

 
Alle clubinfo, maar ook het overzicht van de wedstrijden en klassementen worden in het 
clubhuis geprojecteerd op monitors, afgewisseld met actiefoto’s van trainingen, wedstrijden of 

evenementen. Door wekelijks de foto’s aan te passen, blijft de informatie op de monitor nieuw 
en interessant voor iedereen.  

 
Ook uw advertentie kan hier op verschijnen. Bezorg ons uw logo en gegevens en wij zorgen 

ervoor dat uw boodschap enkele honderden keren per week op deze monitors verschijnt. 
Wekelijks komen er een 200-tal mensen in het clubhuis die met Groenenhoek gelinkt zijn. Ook 
komen er wekelijks een 100-tal nieuwe mensen van tegenstanders. 

 

Sponsorprijs: 125 euro* per seizoen 
 
 

 

 
*Alle prijzen zijn excl. Btw.  

http://www.groenenhoek.be/


Online partner 
 
 

 Website 
 
 
Op de website van Groenenhoek Sport is het de bedoeling dat leden, sympathisanten, 

supporters en tegenstanders alle informatie vinden die ze nodig hebben. We kondigen er ook 
de evenementen op aan, hebben een nieuwsbulletin en showen er foto’s. Het is een 

dynamische website die bijna dagelijks geüpdatet wordt. 
 

Ook is er een aparte pagina voorzien voor sponsors. Zij krijgen hier een plaats voor hun logo 

en een stuk tekst, ook wordt de link gelegd naar hun webpagina. 

www.groenenhoek.be  
 
 

 Facebook 
 
 

Op de Facebook-pagina wordt vanaf september 2013 een foto-album aangemaakt met de 
logo’s van de partners. Hier kan een link en een stuk tekst bij geplaatst worden en de 

facebookpagina van uw bedrijf/organisatie kan getagd worden in de foto, waardoor er daar 
ook naar doorgelinkt wordt. Wij zijn sinds kort actief aanwezig op facebook en het aantal 

‘likers’ van onze pagina stijgt dagelijks. 
 
 

 Nieuwsbrieven 
 

 
Maandelijks wordt er naar alle leden en naar de sympathisanten een nieuwsbrief verstuurd, 
hier komt onderaan een banner met al de logo’s van de online partners. Het bereik van deze 

mailing is ongeveer een 350-tal gezinnen uit de buurt van Groenenhoek, Berchem, Deurne, 
Borgerhout en omstreken 

 

Sponsorprijs: 125 euro*  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*Alle prijzen zijn excl. Btw.  

http://www.groenenhoek.be/


Airport Cup voor pupillen en Mini-Miniemen  
 
 
Jaarlijks wordt op K. Groenenhoek Sport een tornooi georganiseerd specifiek voor debutantjes 

en Mini-Miniemen. We doen dit in 2015 al voor de 6e maal en het tornooi blijft in omvang en 
succes groeien. Het is een zekerheid voor gezelligheid, ambiance en veel toeschouwers. 

 
 

Speciaal voor deze gelegenheid wordt een programmaboekje opgemaakt, hierin worden de 
deelnemende ploegen toegelicht, de wedstrijdschema’s aangekondigd en hierin is ook een 
plaats voorzien voor onze sponsors. 

 
 

Je kan kiezen tussen een volledige pagina of een halve pagina, hier kan je zelf kiezen of je er 
een logo in plaatst, een advertentie of iets anders. De inhoud is zelf te bepalen. 

 
 
 

 Prijs 

Halve pagina (A6) 30 euro* 

Volledige pagina (A5) 60 euro* 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

*Alle prijzen zijn excl. Btw. 



Overzicht van de sponsormogelijkheden 
 
 

Optie Prijs* 

Mesh banner basis (2m x 1m) – 1 seizoen 200 euro 

Mesh banner basis (2m x 1m) – 3 seizoenen  500 euro 

Mesh banner big (4m x 1m) – 1 seizoen 400 euro 

Mesh banner big (4m x 1m) – 3 seizoenen 1.000 euro 

Wedstrijdbal schenken eerste ploeg 60 euro 

Wedstrijdbal schenken jeugdwedstrijd 50 euro 

Vermelding naam en logo op monitors  125 euro 

Online partner: website, facebook, nieuwsbrief 125 euro 

Programmaboekje Airport cup – A6 pagina 30 euro 

Programmaboekje Airport cup – A5 pagina 60 euro 

 

 
 
 

 
* Alle prijzen zijn excl.Btw.  



Sfeerbeelden 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

Groenenhoek, een club in beweging… 
 


