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INLEIDING
Geachte,

Het feit dat u bent beginnen lezen in onze sponsormap betekent 
dat u geïnteresseerd bent - of toch op z’n minst nieuwsgierig - 
naar wat wij te bieden hebben voor u en uw onderneming.

Via deze sponsormap willen we u een beeld geven van onze fuif, wie 
wij zijn, hoeveel een fuif kost, waar de opbrengst naartoe gaat en wat 
de verschillende sponsorformules zijn. Verder tonen we hoe u uw 
firma bij een jong en plaatselijk publiek in de kijker kan plaatsen.

Blijf vooral verder lezen en hopelijk vormt dit boekje de 
eerste stap naar een interessante samenwerking!

Hoogachtend, KSA Stormklokke Ieper



WIE ZIJN WE
KSA Ieper is een jeugdbeweging die al 90 jaar een vaste 
waarde is in de jeugdbewegingssetting van Ieper. We 
hebben zo’n 200 leden die zich elke week van 14 tot 16 uur 
komen uitleven in en rond ons heem ‘De Klepper’.

Er zijn vijf verschillende leeftijdsgroepen. Van jong naar oud: 
kabouters, pagadders, jongknapen, knapen en jonghernieuwers. 
Vanaf de 16-jarige leeftijd behoor je dan tot de leidersgroep. 
Momenteel zijn we met zo’n 30 actieve leiders die elke week van de 
partij zijn om er weer een toffe zaterdagnamiddag van te maken.



ONZE FUIF
In een tiental jaren is de KSA-fuif uitgegroeid tot een heus 
evenement dat de vorige jaren meer dan 1000 bezoekers 
over de vloer kreeg. Dit jaar vindt de elfde editie plaats! Door 
doorgedreven durf, inzet en creativiteit behoort onze fuif nu tot één 
van de meest kwalitatieve en tofste fuiven van de Westhoek.

Na de vorige succesvolle jaren zetten we opnieuw alles op alles om een 
spetterende editie van Frequency af te leveren. De fuifgangers kunnen 
zich volledig uitleven op hun eigen muziekgenre in verschillende rooms.

Ook dit jaar hebben we weer grootse plannen 
voor de zaalbelichting en decoratie.

Dit jaar gaat Frequency door op 21 april 2018. 
Hopelijk bent ook u van de partij!



WAARIN 
INVESTEREN
Wat gebeurt er met de opbrengst of met andere 
woorden: wat gebeurt er met uw investering?

Jaarlijks gaan we in de zomervakantie met al onze leden een week lang 
op kamp en in de krokusvakantie gaan we met z’n allen op tweedaagse.

Op kamp gaan is allesbehalve een goedkope aangelegenheid. 
De prijs van de kampplaatsen wordt steeds duurder en honderd 
jonge knapen te eten geven kost ook al heel wat. Desondanks 
de stijgende prijzen proberen we de prijs zo laag mogelijk te 
houden zodat KSA’ers die het niet zo breed hebben ook zonder 
moeite mee kunnen. Het is dankzij de opbrengst van onze 
fuif dat we onze kampprijs relatief laag kunnen houden.

Naast de twee kampen gaat er ook veel geld naar 
materiaal. Dit gaat van ballen en verf voor de jongste 
gasten tot sjorbalken en tenten voor de oudsten.

Hoe je het nu draait of keert, de opbrengst van uw 
investering wordt steeds goed besteed. Uw investering 
is immers een investering in de Ieperse jeugd.



EEN FUIF 
KOST GELD
Een fuif met naam organiseren is een dure aangelegenheid. 
Om u een beeld te geven hoeveel een fuif kost zetten 
we even een aantal onkosten op een rijtje:

Standaard drukwerk € 1180

Belichting en geluidsinstallatie € 4000

Aankleding zaal € 400

DJ’s € 1200

Security € 1500

Varia (bierkaartjes, autostickers, extra promo, ...) € 1420

Totaal € 9700



FORMULES
GOUDEN PARTNER: €150
 · Projectie in de zaal: sponsor per sponsor wordt iedere 10 
seconden geprojecteerd, doorlopend tijdens de fuif.

 · Flyer: grootte logo: 30 op 25mm, oplage 5000

 · Affiche: grootte logo: 50 op 35mm, oplage 500

 · Acht gratis tickets

 · Logo prominent aanwezig in de hoofding op Facebook.

ZILVEREN PARTNER: €100
 · Projectie in de zaal: Sponsor per sponsor wordt om de 10 
seconden geprojecteerd, doorlopend tijdens de fuif.

 · Flyer: grootte logo: 30 op 25mm, oplage 5000

 · Affiche: grootte logo: 50 op 35mm, oplage 500

 · Zes gratis tickets

BRONZEN PARTNER: €50
 · Projectie in de zaal: Sponsor per sponsor wordt om de 10 
seconden geprojecteerd, doorlopend tijdens de fuif.

 · Flyer: grootte logo: 30 op 25mm, oplage 5000

 · Vier gratis tickets



HOOFDSPONSOR: €200
 · Projectie in de zaal: Sponsor per sponsor wordt om de 10 
seconden geprojecteerd, doorlopend tijdens de fuif.

 · Flyer: grootte logo: 30 op 25mm, oplage 5000

 · Affiche: grootte logo: 50 op 35mm, oplage 500 

 · Logo prominent aanwezig in de hoofding op Facebook.

 · Vrijblijvend plaatsen van vlaggen of banners op ons evenement.

 · Tien gratis tickets

 · Exclusieve formule voor één sponsor!

KLEINE FORMULE: €25
 · Projectie in de zaal: Sponsor per sponsor wordt om de 10 
seconden geprojecteerd, doorlopend tijdens de fuif.

 · Twee gratis tickets

SPONSORING IN NATURA
Wilt u sponsoren in natura? Dan valt er zeker en vast wel 
iets te regelen. Wij staan open voor voorstellen!



INTERESSE
Bent u overtuigd om deze kans te grijpen waarmee 
uw onderneming kenbaar wordt gemaakt bij een 
brede waaier aan jongeren uit de Westhoek?

Dan kunt u Loes Verhaeghe contacteren op: 
 verhaegheloes.2000@gmail.com

BELANGRIJK:
U vermeldt de gegevens van uw onderneming, welk pakket u kiest en 
een digitale versie van uw logo (bij voorkeur pdf-, eps- of ai-bestand). 
Desnoods bezorgt u ons een geprinte versie die wij dan zorgvuldig 
zullen inscannen. 
Vervolgens nemen wij contact met u op om verdere afspraken te maken.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of sponsorvoorstellen?

Aarzel dan zeker niet en contacteer ons!





CONTACT
LOES VERHAEGHE
verhaegheloes.2000@gmail.com

KSA Stormklokke Ieper 
Kanteelpad 4 
8900 Ieper


