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Uw voordeel 

als sponsor! 

 

Visibiliteit 

U verhoogt de 

bekendheid van 

uw zaak of 

bedrijf. 

Sponsoring van 

een sportclub 

heeft immers een 

groot bereik. 

 

Fiscaal voordeel 

Uw bijdrage is 

fiscaal aftrekbaar. 

 

Sociaal 

engagement 

U steunt onze 

spelers.  

Beste (kandidaat) sponsor, beste sympathisant, 

Bedankt voor uw interesse in onze club! Het doet ons genoegen 
om u in een notendop een beeld te schetsen van de werking van  
badmintonclub Dropshot en u tevens een idee te geven van de 
talrijke opportuniteiten die onze club u, als potentiële sponsor, te 
bieden heeft. Ons bestuur is sterk gemotiveerd om een divers en 
duurzaam sponsorproject op gang te trekken dat een 
meerwaarde kan betekenen voor zowel onze club áls voor onze 
sponsors. 

Wat is onze visie? 

Dropshot is een club die voor en door zijn leden bestaat, waar 
iedereen, ongeacht de leeftijd of het geslacht, op zijn/haar eigen 
manier en op zijn/haar eigen tempo kan genieten van badminton 
en waar samenhorigheid en plezier voorop staan. Daarom is 
Dropshot toegankelijk voor een ruim publiek en verwelkomen we 
iedereen die badminton wil leren kennen of spelen, dit van de 
allerkleinsten in onze minibad-trainingen tot de volwassenen 
“van alle leeftijden” in onze vrij spel momenten.  

Naast een uitgebreid aanbod aan trainingen op verschillende 
niveaus voor zowel jeugd als volwassenen en de mogelijkheid om 
deel te nemen aan competitie of tornooien, zijn wij vooral ook 
een club die veel speelgelegenheid biedt aan de recreatieve 
speler.  

We streven een gemoedelijke sfeer na waar ook ruimte is voor 
ontmoeting naast het badmintonveld. Zo organiseren we jaarlijks 
een recreantentornooi, een jeugdtornooi, een pizzabuffet à 
volonté, een kerst- of nieuwjaarsreceptie, een teambuilding 
weekend, een Sinterklaas bezoek, enz. Wij zijn terecht fier dat 
heel veel  leden reeds langdurig bij onze club zijn aangesloten en 
we daarenboven elk seizoen een groot aantal nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 

Kortom, Dropshot is een club waar gedreven spel, matchplezier 
en ontspanning hand in hand gaan en waar er aandacht is voor 
ontmoeting tussen alle leden van de club.  
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Ontstaan Dropshot 
 

1990 Enkele beginnende badmintonners richten een clubje op.  
Ze spelen op maandagavond in de Sportschuur van 
Wilsele. 

 
1994 De club telt 40 leden. Er kan gespeeld worden op 

maandag-, dinsdag- en zaterdagavond. 
 
1996 We organiseren ons eerste recreantentornooi. 
 
1999 In Rotselaar wordt de sporthal ‘de Meander’ geopend. Het 

wordt dan de tweede thuisbasis van de club. Het 
ledenaantal stijgt tot boven de 100. In Rotselaar wordt 
gespeeld op donderdagavonden. 

 
2000 Door het stijgende aantal leden krijgen we in de Meander 

een tweede speelavond toegewezen. Door de grote vraag 
vanuit de inwoners van Rotselaar wordt er gestart met 
een jeugdwerking op zaterdag voormiddag. 

 
2001 Het recreantentornooi groeit uit tot het dubbeltornooi 

voor recreanten. 
Voor de jeugd wordt een jeugdtornooi georganiseerd. 

 
2003 De klemtoon verschuift van Wilsele naar Rotselaar. Het 

ledenaantal is opgelopen tot 150. 
 Oprichting van Dropshot als een VZW. 
 
2012 Op vraag van de leden wordt de competitie opgestart. 
 
2017 Extra training voor gevorderde jeugdleden op 

donderdagavond van 19h tot 20h. 
 
2017 Eerste pizzabuffet à volonté. 
 
2018 De afdeling Wilsele vertrekt uit de Sportschuur naar de 

Sportoase Wilsele-Putkapel. 
 
2019 Eerste VVBBC jeugdtornooi. 
 
2021 Introductie airbadminton. 
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Wie zijn wij? 

We zijn een badmintonclub met meer dan 150 leden uit 

Rotselaar en omliggende gemeenten. 

Aangesloten bij provinciale koepel (VVBBC) en bij Badminton 

Vlaanderen. 

Een club met leden die reeds langdurig (+15 jaar) bij onze club 

zijn aangesloten. 

Speeluren jeugd Rotselaar 

Zaterdag van 9h30 tot 13h alle jeugd 

Donderdag van 19h tot 20h gevorderde jeugd 

 

Speeluren volwassenen Rotselaar 

Dinsdag van 20h tot 23h 

Donderdag van 20h tot 23h 

Op donderdag afwisselend training initiatie, gevorderden of 

competitie 

Speeluren volwassenen Wilsele  

Woensdag van 21h tot 23h 
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Bestuur 

Voorzitter 

Lieven Nuyttens  

Secretaris    

Lieven Nuyttens a.i.  

Penningmeester 

Johan Verbeeck 

Jeugdverantwoordelijke 

Zwannet Oostinga  

Competitieverantwoordelijke 

Pieter van der Deen 

Webmaster 

Pieter van der Deen 

Verantwoordelijke Wilsele  

Hans Gilis    

Materiaalmeester 

Lieven Nuyttens 

Sportraad vertegenwoordiger  

Johan Verbeeck 

Sponsoring 

Johan Verbeeck 

Zwannet Oostinga 

 

 

Lieven 

Johan 

Zwannet 

Pieter 

Hans 
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Competitie 

Dropshot is vertegenwoordigd in de provinciale competitie met 2 

heren en 1 gemengde ploeg: 

Heren 1 neemt deel in 3de provinciaal  

Ploegkapitein: Luc Adriaens 

Heren 2 neemt deel in 4de provinciaal  

Ploegkapitein: Luc Adriaens 

Gemengd neemt deel in 3de provinciaal  

Ploegkapitein: Isa Melaerts  

De wedstrijdleiders zijn: 

Lieven Nuyttens 

Tom Elsen 

Luc Adriaens 

Elke Bogaert 

De thuiswedstrijden zijn op donderdagavond om 20h. 
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Jeugd 

Op zaterdagvoormiddag geven we in de Sportoase de Meander training 

aan de jeugd tot 18 jaar. Er zijn 4 verschillende groepen ingedeeld 

volgens inzet en niveau. Een aantal jeugdleden neemt deel aan de 

competitie bij de volwassenen en aan diverse jeugdtornooien. 

Hoofdtrainer: Frans Panggih Purwoko 

Trainer: Menno van der Deen 

Trainer: Inari Dewingaerden 

Aspirant trainer: Judith Van Loock 

 

Sociaal 

Aangezien wij ontmoeting belangrijk vinden, organiseren wij ook 

andere sociale of sportieve activiteiten: 

Sinterklaas komt langs. 

 

In december of januari is er een kerst- of nieuwjaarsdrink in 

Rotselaar en Wilsele. We brengen dan een toast uit op het 

nieuwe jaar. 
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Op de eerste zondag van februari organiseren wij ons eigen 

recreanten dubbeltornooi. Het tornooi is een vaste waarde van 

onze club en is heel bekend in de omgeving. De gezellige sfeer, 

fair play en de leuke ontmoetingen trekken heel wat 

enthousiaste badmintonners. Vanaf de 1ste organisatie 

verwelkomen we zo’n 250 deelnemers.  En ja, steevast gaan we 

zelf met een aantal prijzen lopen. ☺ 
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Met carnaval is er voor de allerkleinsten verkleed badminton. 

 
 

Op de eerste zaterdag van maart organiseren wij een  

pizzabuffet à volonté  met versbereide pizza’s in 4 

houtgestookte ovens.  Dit evenement is toegankelijk voor het 

grote publiek. 
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Op 1 mei organiseren wij ons jeugdtornooi van VVBBC. We 

verwelkomen dan verschillende jeugdbadmintonners uit de 

omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste zaterdag van juni organiseren we een jeugdtornooi 

samen met de ouders. 
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new – airbadminton in 2021 – new 

In 2021 introduceerden we airbadminton en bieden daardoor 

de jeugd de gelegenheid om outdoor te trainen. In de 

zomermaanden starten we met een reservering voor alle leden. 

 
new – jeugdbadmintonkamp in 2022 – new 

In de paasvakantie organiseren we een kamp voor de jeugd. 
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Sponsorvisie 

De organisatie van al onze sportieve en sociale activiteiten brengt 

uiteraard verschillende kosten met zich mee, welke we via diverse 

kanalen wensen te financieren.  Daarbij streven we er bewust naar om 

de instap naar onze club zo laagdrempelig mogelijk te houden teneinde 

het ruime publiek de kans te geven om badminton te leren kennen. Om 

onze huidige werkingsmiddelen te verruimen zonder bijkomende kosten 

voor onze leden, starten we dit sponsorproject op met als ultieme 

betrachting een duurzame samenwerking op gang te trekken met 

sponsors die de ambitie hebben zich te associëren met de waarden en 

maatschappelijke meerwaarde van onze club. Net zoals met onze leden 

streven we er naar om ook met onze sponsors een vertrouwensrelatie 

op te bouwen. Daarom staan we ook volledig open voor bijkomende 

suggesties en ideeën van onze sponsors om de onderlinge samenwerking 

te optimaliseren.  

Hoe kan u ons ondersteunen ? 

Sponsoring kan op meerdere manieren gebeuren. 

1. U kan kiezen voor een partnership voor een héél jaar. Als partner 

hebt u de keuze uit ons Goud- , Zilver-, Brons- of Diamant-

pakket. Op de bijgevoegde tabel kan u de mogelijkheden 

bekijken hoe we uw bedrijfsactiviteiten een héél jaar lang op 

verschillende manieren onder de aandacht van het grote publiek 

brengen, al dan niet met exclusiviteitsclausule en leuke 

extraatjes. 

2. Daarnaast kan u ook kiezen om één of meerdere van onze 

activiteiten te ondersteunen als gelegenheidssponsor.  Wij 

brengen uw naam, logo of bedrijf dan op een gepaste manier 

onder de aandacht. 

3. Sponsoring in natura omdat dit mogelijks aansluit bij uw 

professionele activiteiten. 

 

In ruil voor uw steun brengen we uw bedrijf, merk of logo onder de 

aandacht van het grote publiek op de volgende manieren: 
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Zichtbaarheid via digitale publiciteit op: 

Website, Instagram en Facebook pagina 

 

In ons mailverkeer en op onze uitnodigingen 
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In onze nieuwsbrief 

 

Op Publi-projecties 
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Zichtbaarheid via drukwerk 

We verdelen ongeveer 5000 flyers 

 

Op tornooi brochures 

Op banner, spandoek, baanaffiches 

Een banner en spandoek zijn zelf aan te leveren. Wij zorgen ervoor dat 

ze geplaatst worden. 

Kledinglijn 

Dropshot heeft een club T-shirt in de kleuren zwart en wit. Ook bieden 

wij de spelers de mogelijkheid om een hoody of trainingsvest aan te 

kopen. 

Via de website kunnen onze leden een T-shirt, hoody of trainingsvest 

bestellen. 

Logo op de T-shirts/polo’s 

Sponsoring van de kledinglijn is verbonden voor minimaal 3 jaren. 

De verwachte verkoop is ongeveer 150 T-shirts/jaar. 
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Voorkant T-shirt 

 

                   

Achterkant T-shirt: Logo Dropshot + naam speler 
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Gelegenheidssponsor 

Uiteraard kan u er ook voor kiezen om eenmalig een activiteit te 

sponsoren. 

Sponsoren van pluimen 

Sponsoren op pizza-festijn 

Sponsoren op de tornooien 

Sponsor in natura 

U kan met uw bedrijf ook in natura sponsoren. Deze vorm van 

sponsoring wordt vaak gekozen voor een evenement.  

Prijzen voor ons recreanten dubbeltornooi 

Welkomstpakket voor de deelnemers bij de tornooien 

Materiaal en voedingswaren voor onze pizza-festijn 

Geïnteresseerd? 

Wij zijn zo vrij om dit voor te stellen. Graag zouden we dit verder 

bespreken tijdens een persoonlijk contact. Laat ons gerust  via ons 

e-mailadres of telefonisch weten wanneer dit het beste past. 

Onze contactgegevens zijn bijgevoegd of u mag ons bellen op:  

0477/73 38 26 (Zwannet Oostinga) & 0470/90 24 93 (Johan Verbeeck).  
 
Natuurlijk bezorgen wij u als vzw een ‘attest van sponsoring’. 

 
Alvast bedankt om dit voorstel in overweging te nemen. 

Het bestuur van Dropshot vzw  

 

 



 
 

 18 

 

 

 Brons Zilver Goud Diamant 

Algemeen Uw naam, logo op onze: 
 

    

Website (±8000 
bezoekers per jaar)     

Facebookpagina 
    

E-mails (komen in ±3000 
mailboxen terecht per 
jaar) 

 
   

Exclusiviteit van sponsoring 
binnen uw sector 

  
  

Volwassenen- 
tornooi  
februari 

Uw naam, logo en/of advertentie 
in/op onze: 
 

    

Uitnodigingen, mails  
(±1.000)     

Tornooibrochures 
    

Uw banner, spandoek, 
promostand,… tijdens de activiteit. 

 
   

Pizza-festijn  
maart 

Uw naam, logo en/of advertentie 
in/op onze: 
 

    

Flyers (±5.000 st.)  
   

Baanaffiches  
(122 x 244 cm) 

 
   

Uitnodigingen, mails 
    

Publi-projecties 
    

Uw banner, spandoek, 
promostand,… tijdens de activiteit. 

 
   

Gratis pizzabuffet voor 3 personen  
 

  

 Gratis pizzabuffet voor 3 personen + 
fles cava 

  
  

Provinciaal 
Jeugdtornooi  
mei 

Uw naam, logo en/of advertentie 
in/op onze: 
 

    

Uitnodigingen, mails 
    

Tornooibrochures 
    

Uw banner, spandoek, 
promostand,… tijdens de activiteit. 

  
  

T-shirts Uw naam, logo op onze kleding: 
 

    

 Voorkant T-shirt    
 

 
Bijdrage per jaar  

  
290 euro 

 
590 euro 

 
790 euro 

(3 jaar) 
1290 euro 

Sponsorkader 


