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foto: U13Cup 2010
Een jonge Joeri Tielemans 

maakt zijn jeugddroom 
waar en wint met RSC 

Anderlecht tegen Europese 
toppers zoals FC Barcelona, 

Bayer Leverkusen, LOSC 
Lille en Celtic FC.

Het lijstje grote namen op de U13Cup is fabelachtig. Vanaf 
Maarten Martens, over Vincent Kompany tot Charles De 
Ketelaere, meer dan vijfentwintig jaar lang toekomstige sterren 
kijken. Indrukwekkend. Liefhebbers van voetbal schrijven de 
datum van de U13Cup al lang op voorhand in hun agenda. 
Scouts ook natuurlijk.

TOM BOUDEWEEL / SPORZA-COMMENTATOR

Ik heb net als heel veel spelers heel wat te danken aan dit 
tornooi. Dit is de kans om je als speler een eerste keer te tonen 
op het grote toneel.

NIKOLA STORM / PROFVOETBALLER

Voetbal is nergens puurder dan op de U13Cup.

BRAM VAN DRIESSCHE / INTERNATIONAAL TOPSCHEIDSRECHTER

De U13Cup was het tornooi waar iedereen weken op voorhand 
naar uitkeek. Iedereen praatte er constant over. Je keek als 
jonge voetballer uit naar die grote matchen.

CHARLES DE KETELAERE / PROFVOETBALLER EN RODE DUIVEL

De U13Cup is hét netwerkevenement bij uitstek. Geen 
evenement zet ons als gemeente harder op de kaart, geen 
evenement trekt zo veel ondernemers aan.

PHILIPPE DE CONINCK / BURGEMEESTER ASSENEDE
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U13CUP,
WAAR JEUGDDROMEN 
UITKOMEN!

Weet u nog welke dromen u koesterde als kind? Voor vele jongens 
en meisjes is dat topvoetballer worden. Wij bij U13Cup helpen al 
meer dan 25 jaar dromen realiseren.

U13Cup is al decennia dé referentie op het vlak van internationaal 
jeugdvoetbal. Meer dan de helft van onze huidige generatie Rode 
Duivels speelde er zijn eerste grote wedstrijden. 

Onze missie? Voetbaldromen toegankelijk maken voor iedereen. 
Dromen van topvoetballers in spé, maar ook die van toekomstige 
Red Flames of G-voetballers.
 

Ook u kan meeschrijven aan dit unieke voetbalverhaal. In ruil 
bieden we u een onvergetelijk weekend vol voetbalbeleving. 
Moeten we nog zeggen dat de 26ste editie van U13Cup nu al hét 
sportieve netwerkevenement van het jaar belooft te worden!  

In deze sponsorbrochure bladert u handig door alle 
sponsorformules. Tegelijkertijd gunnen we u een blik op de rijke 
traditie van ons tornooi.

Everyone’s a winner
@ U13Cup!
JOHN DE PAUW /  VOORZITTER VZW MAARTEN
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foto: Real Madrid, winnaar U13Cup 2022
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CUP SPONSOR

ONZE FORMULES

vanaf

€ 10.000
excl. 21% BTW

Laat u verleiden door ons aanbod: 
 › Uw (bedrijfs)logo krijgt een prominente plaats op alle tornooidrukwerk en online dragers, waaronder: 

 » De tornooiaffiche
 » De tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in Assenede, deelgemeenten en 
omgeving.

 » De tornooiflyer met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid op tornooien en evenementen.
 » De tornooiwebsite (www.u13cup.be) 
 » Het sponsorbord 
 » Onze sociale media (Facebook, Instagram)

 › Uw bedrijfslogo, -film of reclamespot wordt vertoond op de LED-wall op het tornooi en in de viptent.
 › Mogelijkheid om een promostand op het terrein te plaatsen. 
 › Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13Cup (large pakket).
 › Uw spandoeken of reclamepanelen krijgen een zichtbare plaats op de U13Cup.
 › Gewenst aantal ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › Gewenst aantal vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › U geeft de aftrap bij de finale en wordt omgeroepen als schenker van de finale wedstrijdbal.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 4 personen met aansluitend receptie.
 › …

We bekijken graag samen met u de ideale manier om deze formule vorm te geven.

De exacte invulling en prijs van deze formule zijn te bespreken met de organisatoren. 

PARTNERSHIP
vanaf

€ 10.000
excl. 21% BTW

De exacte invulling van deze formule is te bespreken met de organisatoren. 

... er gemiddeld 8 à 10.000 bezoekers aanwezig zijn per editie? En via het nieuwe 
social media-team van de U13Cup worden er nog een pak online bezoekers aan 
toegevoegd. Die kunnen tijdens het evenement alles minutieus meevolgen vanuit hun 
luie zetel. Via een Facebook en Instagram feed komen de berichten ook allemaal op 
onze website terecht. Dat zorgt voor een hogere visibiliteit, ook van uw sponsorlogo!
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Wist  je dat
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TEAMSPONSOR
€ 2.000
€ 8.000

excl. 21% BTW

Wat kan u verwachten als teamsponsor? 
 › Fotomoment met het gesponsorde team.
 › Vermelding van uw naam bij iedere wedstrijd van het gesponsorde team. 
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de viptent, op de 

tornooiwebsite, het sponsorbord en onze sociale media.
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Vermelding van uw bedrijfslogo op de tornooiflyer met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid op 

tornooien en evenementen.
 › Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13Cup (mediumpakket).
 › In functie van het gesponsorde bedrag verkrijgt u: 

 » De mogelijkheid om spandoeken af te geven aan de organisatie.
 » Ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 » Vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 

 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 2 of 4 personen met aansluitend receptie.

Het sponsorbedrag varieert al naargelang van de ploeg die u wenst te sponsoren. 
Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de organisatoren.

van
tot

MEDIASPONSOR€ 3.600
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw (bedrijfs)logo krijgt een plaats op de tornooiaffiche, op de tornooiwebsite, op het sponsorbord en onze 

sociale media. 
 › Uw bedrijfslogo, -film of reclamespot wordt vertoond op de LED-wall op het tornooi en in de viptent.
 › Mogelijkheid om een promostand op het terrein te plaatsen. 
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Vermelding van uw bedrijfslogo op de tornooiflyer met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid op 

tornooien en evenementen.
 › Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13Cup (large pakket).
 › Indien gewenst, kan u 15 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
 › 30 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 8 vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 2 personen met aansluitend receptie.
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ONZE FORMULES

MAIN SPONSOR€ 1.800
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw (bedrijfs)logo krijgt een plaats op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de viptent, op de 

tornooiwebsite en op onze sociale media.
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13Cup (mediumpakket).
 › Indien gewenst, kan u 12 meter spandoeken aan de organisatie afgeven. 
 › 20 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 6 vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13 Cup voor 2 personen met aansluitend receptie.

VIP SPONSOR€ 1.200
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw (bedrijfs)logo krijgt een plaats op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de viptent, op de 

tornooiwebsite en op onze sociale media.
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Uw naam en/of die van uw bedrijf wordt omgeroepen op de U13Cup (basispakket).
 › Indien gewenst, kan u 9 meter spandoeken aan de organisatie afgeven. 
 › 12 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 4 vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 2 personen met aansluitend receptie.

REGIO SPONSOR€ 800
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw logo wordt vertoond op de LED-wall op het tornooi, op de promoschermen in de viptent en op de 

tornooiwebsite.
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Indien gewenst, kan u 6 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.
 › 8 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 2 vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaatsen tijdens de volledige duur van de U13Cup.



LOKALE SPONSOR€ 400
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Vermelding van uw (bedrijfs)logo in de tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in 

Assenede, deelgemeenten en omgeving.
 › Indien gewenst, kan u 3 meter spandoeken aan de organisatie afgeven.   
 › 6 ingangskaarten die u gratis toegang verlenen tot het tornooi.
 › 2 vipcafé kaarten die u toegang geven tot het vipcafé op zaterdag en zondag.

MATCHBAL SPONSOR€ 180
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Schenking van een wedstrijdbal op zaterdag of zondagvoormiddag.
 › Uw publiciteit wordt omgeroepen op het tornooi.
 › U mag met 1 persoon de aftrap geven voor een gekozen match.
 › 4 ingangskaarten die u gratis toegang geven tot het tornooi.
 › Vermelding als ballenschenker in tornooikrant met een oplage van 20.000 exemplaren, verspreid in Assenede, 

deelgemeenten en omgeving.

STEUNPAKKET€ 60
excl. 21% BTW

Als onderdeel van het steunpakket ontvangt u 2 ingangskaarten die u gratis toegang verlenen tot het tornooi.
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foto: U13Cup 2022
Ons eigen team, selectie U13Cup, 
speelde een beresterk tornooi en 
eindigde op de 8ste plaats!



ONZE FORMULES

TERREINSPONSOR TERREIN 1€ 3.000
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw naam wordt omgeroepen voor elke wedstrijd die op terrein 1 plaatsvindt.
 › Uw spandoeken worden door de organisatie op een bevoorrechte plaats op terrein 1 opgehangen.
 › Uw logo of spandoek hangt goed zichtbaar op de plaats waar de spelers terrein 1 betreden.
 › Uw publiciteit wordt vermeld op alle wedstrijdschema’s.
 › 20 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 6 VIP-dinerkaarten die u toegang geven tot het VIP-café en tot het VIP-diner op zaterdagavond.
 › Voorbehouden parkeerplaats.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 2 personen.

Terrein 1 = hoofdterrein van de U13Cup waarop de tornooifinale gespeeld wordt, 
voorzien van tribunes.

TERREINSPONSOR TERREIN 2€ 2.250
excl. 21% BTW

Deze formule omvat volgend pakket: 
 › Uw naam wordt omgeroepen voor elke wedstrijd die op terrein 2 plaatsvindt.
 › Uw spandoeken worden door de organisatie op een bevoorrechte plaats op terrein 2 opgehangen.
 › Uw (bedrijfs)logo of spandoek hangt goed zichtbaar op de plaats waar de spelers terrein 2 betreden.
 › Uw publiciteit wordt vermeld op alle wedstrijdschema’s.
 › 10 ingangskaarten voor uzelf en uw relaties.
 › 4 vipdinerkaarten die u toegang geven tot het vipcafé en tot het vipdiner op zaterdagavond. 
 › Voorbehouden parkeerplaats tijdens de volledige duur van de U13Cup.
 › Uitnodiging voor de loting en persvoorstelling van de U13Cup voor 2 personen.

Terrein 2 = 2de terrein van de U13Cup
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Vrijblijvend info nodig?
  vbsarah@hotmail.com     www.thuisverpleging-meetjesland.be     facebook/thuisverplegingSarah

• Alle verpleegkundige & Palliatieve zorgen aan huis. 
(hulp bij aanvraag tot premie bij arts) 

• Verzorging, aanprikken & spoelen van Port-a-cath 
• Afkoppelen Chemotherapie 
• Wondzorgen & stoma zorg 
• Hygiënische zorgen: hulp bij dagelijks toilet, aankleden 
• Inspuitingen & insuline toedienen 
• Sondage 
• Aanbrengen van steunkousen & compressie therapie 
• Vervangen van gastero stomiesondes (PEG sonde) 
• Toedienen sondevoeding 
• Plaatsen en toedienen van intraveneuze en subcutane perfusie 
• Toedienen van oogdruppels na een oog operatie 
• Werkt samen met Palliatieve netwerk en ALLE mutualiteiten

Kwaliteitszorg aan huisKwaliteitszorg aan huis
Regio MeetjeslandRegio Meetjesland
7 dagen op 7 7 dagen op 7 

››
››
››

en collega’s bieden u aan:

Nationaal & Internationaal transportNationaal & Internationaal transport

HERTLEERHERTLEER
TRANSPORTTRANSPORTN.V.N.V.

Assenedestraat 53Assenedestraat 53
9968 Bassevelde9968 Bassevelde
BelgiëBelgië
09 373 70 6609 373 70 66
info@hertleer.cominfo@hertleer.com

ONZE SPONSORS
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FORMAAT 4 - 48x27mm

LOKALE SPONSOR

FORMAAT 3 - 60x33mm

REGIO SPONSOR

FORMAAT 2 - 81x41mm

VIP SPONSOR
MAIN SPONSOR

FORMAAT 1 - 123x57mm

TEAMSPONSOR
MEDIASPONSOR

UW LOGO IN DE
TORNOOIKRANT
Ieder jaar krijgen we weer dezelfde vraag: Hoe groot komt mijn logo in de krant? Wel, je vindt het antwoord hier!
Dit zijn de exacte formaten zoals de publiciteit in de krant verschijnt.
Het formaat van Cupsponsor of Partnership is te bespreken met de organisatoren.

Het bestand dat je aanlevert wordt dikwijls voor verschillende doeleinden gebruikt: het wordt in de krant opgenomen, komt op de 
LED-wall en de promoschermen en wordt op de website weergegeven. Vandaar dat het aan te raden is om een vectorieel bestand 
aan te leveren, in het bestandsformaat .EPS, .AI, .PDF of .SVG, zodat wij de inhoud kunnen herschikken en aanpassen aan het 
formaat waarop het weergegeven wordt. 

Veel sponsors hebben dergelijke bestanden op de computer staan maar kunnen ze zelf niet openen. Geen paniek, wij kunnen dat 
wel! En beschik je niet over dergelijk bestand? Vraag het dan eens na bij je designer, of bij de firma die de bestickering op je wagen 
of raam uitvoerde, of bij je vaste drukker. De kans is groot dat zij wel over dergelijk bestand beschikken.

Het juiste bestand niet gevonden? Geen probleem! Bezorg ons wat je wel hebt. We kijken dan wel hoe we het oplossen.
En probeer altijd de grootste versie van je bestand aan ons te bezorgen. ‘Bigger is better’ in dit geval!

HOE VERZENDEN VIA E-MAIL?
Hang je bestand altijd als een bijlage aan je mail. Plaats het niet in je mail. Sluit het ook niet in een Word of Excel document in. Dat 
heeft geen enkele zin en verkleint de kwaliteit van het bestand!

HOE LEVER JE EEN
GESCHIKT BESTAND AAN?

UW LOGO



VZW Maarten
Molenhoek 9
B-9968 Oosteeklo

BE 0457.795.755
BE23 7373 1322 7591
KREDBEBB

BTW nr.:
IBAN:
BIC:

+32(0)499 46 66 25
info@u13cup.be
www.u13cup.be

Telefoon:
E-mail:
Web:

Everyone’s
a winner

@ U13Cup!
John De Pauw, 
voorzitter VZW Maarten


