
 
 

KFC HEUR TONGEREN 

PARTNERMOGELIJKHEDEN 2019-2020  

 

KFC Heur-Tongeren speelt sinds 2017 terug in de Amateurklasse, de vroegere nationale voetbalreeksen. Deze 

terugkeer geeft een boost aan de voetbalbeleving in Tongeren. 

 

De club wil een vaste waarde worden in de Amateurklasse. Met mooie wedstrijden tegen oa Hades, Sporting Hasselt, 

Spouwen-Mopertingen, KVK Wellen, Bilzerse Waltwilder, Eendracht Termien, ... 

 

De KFC Heur-Tongeren Jeugdopleiding heeft een uitstekende reputatie en is met meerdere spelers in de A-kern en is 

hofleverancier van de eerste ploeg, maar ziet ook veel van haar jeugdspelers terug bij Bilzerse Waltwilder, Vlijtingen, 

Bocholt ...of als prof bij Club Brugge, Heracles Almelo en Sampdoria Genua. 

 

Hieronder vindt u de communicatiemogelijkheden voor seizoen 2019-2020. Steun de eerste ploeg en/of de 

jeugdopleiding met meer dan 370 jeugdspelers. Wij staan eveneens open om voor u een voorstel op maat uit te 

werken.  

 

Contacteer ons vrijblijvend: 

Eerste ploeg: Steven Van Geeteruyen -> 0495 23 34 89, voorzitter@kfcheurtongeren.be 

 

Jeugdopleiding: Arnould Partoens -> 0474 73 31 07 of jeugdvoorzitter@kfcheurtongeren.be 
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Historiek 

 
De Stad Tongeren ademt voetbaltraditie. Meer dan Genk of Sint-Truiden. Tongeren heeft vandaag nog altijd de tweede 

oudste Limburgse club waarvan het stamnummer (54) in ere wordt gehouden door de huidige Jeugdopleiding van de 

club.  

 

Inmiddels wordt in Tongeren 110 jaar gevoetbald. Met wisselend succes. Met titels en met degradaties. Met 

voortdurende aanpassingen en met soms ingrijpende hervormingen. Dat proces resulteerde in 2014 in de 

samensmelting van het eertijds roemrijke SK Tongeren met Heur VV tot de fusieclub KFC Heur-Tongeren. 

 

De samenwerking bracht de eerste ploeg van Tweede Provinciale naar de nationale Amateurliga: eindelijk weer 

nationaal voetbal in Tongeren! Ondertussen is de jeugdwerking - met meer dan 30 jeugdploegen - uitgebouwd tot op 

het allerhoogste kwaliteitsniveau op interprovinciaal niveau. Daarvoor ontving de Jeugdopleiding via de Double Pass 

Audit van de Vlaamse Voetbalfederatie als 1 van 3 Limburgse clubs het officiële viersterrenlabel ! 

 

Maar ons verhaal gaat verder. Met drie centrale doelstellingen:  

1) zoveel mogelijk Tongerse jongeren, jongens én meisjes, laten voetballen op hun niveau! 

2) doorstroming van zoveel mogelijk jeugdspelers naar het eerste elftal. 

3) verdere sportieve groei van de eerste ploeg op nationaal niveau!  

 

Hierbij verbergen we niet dat we op middellange termijn naar de hoogste nationale amateurklasse willen stoten. 

 
Accommodaties/ploegen 
 
KFC Heur-Tongeren beschikt vandaag over negen voetbalvelden: zes op Klein Veldje en drie op Sportoase. Daar trainen 

en spelen onze 35 ploegen, net als de twee damesploegen van Tongeren DV. En verder stellen we onze accommodaties 

graag ter beschikking van andere Tongerse clubs: Eendracht Henis, VC Jekervallei Sluizen, enz. 

 

Op basis van per ploeg gemiddeld twee trainingen per week en één thuiswedstrijd om de twee weken, betekent dat 

voor het totaal van onze 35 ploegen alleen al bijna ...90 activiteiten per week. Met Tongeren DV erbij wordt dat 

honderd... Gelukkig beschikken we daarvoor, dankzij de stad Tongeren, naast de zeven natuurgrasvelden ook over twee 

kunstgrasvelden. De accommodaties worden door de stad ter beschikking gesteld, het onderhoud en de uitbating 

gebeuren door KFC Heur-Tongeren.  
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Ledenbestand 
 
KFC Heur-Tongeren telt vandaag 375 jeugdspelers op interprovinciaal/nationaal, provinciaal of gewestelijk niveau, naast 

een 50-tal spelers bij de A-ploeg (nationale Amateurliga), de Beloftenploeg (nationale Reserven) en de B-ploeg (Vierde 

Provinciale).  

 

Met trainers, ploegafgevaardigden, bestuursleden en andere vrijwilligers meegerekend, telt de KFC Heur-Tongeren 

familie vandaag meer dan 475 leden. Tellen we de sponsors en de ouders en naaste familie van onze jeugdspelers erbij, 

dan telt onze club zowat 2.000 stakeholders.  

 

Bestuur 
 
De club telt twee besturen: het bestuur van de eerste ploeg (vzw KFC Heur-Tongeren) en het jeugdbestuur (vzw 

SKT-Jeugd), die elk op hun gebied autonoom functioneren. Maar beide besturen trachten intens samen te werken om te 

komen tot één doel: 1+1 is meer dan 2 ! 

 

* Bestuur vzw KFC Heur-Tongeren: 

voorzitter: Steven van Geeteruyen; penningmeester: Stijn Kerkhofs, secretaris: Rony Swerts, bestuursleden: Geert 

Weckx, Rob Gilissen, Jef Byloos, Gwendolien Vandooren, Frederic Dupain, Chris Mercken. 

 

* Bestuur vzw KFC Heur-Tongeren Jeugd: voorzitter: Arnould Partoens, ondervoorzitter: Herwig Dessers, 

penningmeester : Jan Kerkhofs, secretaris: Hubert Jackers, bestuursleden: Kristof Hex, Natacha Vandensteen, Natascha 

Achten, Inge Roex, Cindy De Mesmaecker 
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COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN 2019-2020 

 

We zijn structureel financieel gezond, maar hebben naast extra activiteiten zoals eetdagen en VIP-momenten ook 

sponsoring, paternships en ondersteuning nodig om de ambities waar te kunnen maken.  

 

Deze brochure bundelt de mogelijkheden hiertoe. 

 

Onderstaande mogelijkheden gaan gepaard met: 

 

- aanwezigheid van uw logo met hyperlink op de website www.kfcheurtongeren.be 

- aanwezigheid van uw logo op de infobrochure die naar alle jeugdspelers gaat 

- aanwezigheid van uw logo in de maandelijkse digitale nieuwsbrief naar de leden 

- aanwezigheid van het logo van de hoofdsponsors (2.500 euro per jaar of meer) op alle communicatie: mailings, 

affiches, placemats, drankkaarten,... 

- uitnodiging voor VIP-diner voor de wedstrijd met 2 personen voor sponsors met jaarbijdrage van 1.000 euro of 

meer 

- jaarabonnement voor jeugdwedstrijden 

 

  

Locatie Sportoase 
 
Boarding Wedstrijdveld Stadion  
* lange zijde 600 cm x 80 cm + 2 jaarabonnementen + 2  VIP-diners: 1000 euro / excl btw per seizoen 
* korte zijde 600 cm x 80 cm + 1 jaarabonnement + 2 VIP-diners: 750 euro /  excl btw per seizoen 
 

Totem wedstrijdbal  

* 2.000 euro /  excl btw per seizoen.   
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Locatie jeugdcomplex Kleinveldje 
 
Boarding/mesh doeken  
Kunstgrasveld: * 250 x 80 cm : 500 euro excl. btw voor twee seizoenen 

Ingang accommodatie: * 250 x 140 cm : 1.000 euro excl. btw voor twee seizoenen 

 

Dynamische schermen Kantine 
Dynamische vermelding van uw bedrijfsnaam/logo op 4 meter digitale schermen in de kantine op jeugdcomplex 

Kleinveldje. Uw logo of boodschap wordt fullscreen getoond in een loop die steeds opnieuw wordt getoond. De formules: 

1 week 20 sec per loop: 50 euro excl. btw 

1 maand 20 sec per loop: 100 euro excl. btw 

1 maand 20 sec per loop, maxim 4 wijzigingen van de boodschap (1x per week): 200 euro excl. btw 

1 jaar 10 sec per loop, maximum 2 wijzigingen van de boodschap: 250 euro excl. btw  

1 jaar 20 sec per loop, maximum 3 wijzigingen van de boodschap: 500 euro excl. btw  

1 jaar 40 sec per loop, maximum 5 wijzigingen van de boodschap: 1.000 euro excl. btw  

1 jaar 20 sec per loop, wekelijks wijzigingen van de boodschap: 1.500 euro excl. btw  
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Bannering kantine 

Vaste vermelding bedrijfsnaam/logo door middel van grote raamsticker 170 x 60cm (bovenaan) in de kantine op het 

Kleinveldje -> 750 euro excl. btw/jaar 

 

Schenken van wedstrijdbal eerste ploeg: 
 
* aftrap met vermelding op scorebord, vermelding (wekelijks meer dan 5.000  personen worden bereikt via Facebook) 

op social media, afroeping naam en aftrap, wedstrijd: 200 euro excl btw. 
 
Erelid KFC Heur-Tongeren:  
 
* 1 jaarabonnement eerste ploeg +1 VIP-diner + naamsvermelding als erelid in cafetaria: 250 euro excl btw. 

 

 

Partnership op maat:  
 

Naast de traditionele sponsorpakketten stellen wij ook partnership-pakketten op maat samen.  

 

Wij staan u graag te woord voor verdere afspraken ! 

 

 

Kledijsponsoring: 

 

Voor het seizoen 2019-2020 is geen ruimte beschikbaar. Voor het seizoen 2020-2021 zullen de mogelijkheden spoedig 

worden bekendgemaakt. 
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