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1. Historiek:

Dat zaalvoetbal al vele jaren ontzettend populair is in Antwerpen, heeft
deze sport te danken aan de verschillende clubs die jaren geleden gingen
samenwerken onder de naam ‘FT Antwerpen’.
Het ontstaan van de club gaat terug tot 1974, het jaar dat de oudste
partner onder de naam ‘Sparta Merksem” het daglicht zag en later
fuseerde met “Gildenhuis Ranst” ontstaan in 1977.
ZVC T-Interim Borgerhout timmert sinds de vroege jaren negentig aan de
weg en de geschiedenis van RS Decoratie Edegem heeft haar wortels in
Aartselaar.
Een clubgeschiedenis wordt meestal gedragen door bezielde bestuurders/
beheerders en een grote trouwe groep medewerkers/vrijwilligers; dit is bij
FT Antwerpen niet anders.
De clubs kunnen terugblikken op een indrukwekkend palmares waar ieder
wel een bijdrage in heeft. De landstitel in 2006-2007, de daarop volgende
Supercup en de Europese campagne in het najaar van 2007 samen met
de Beker van België in 2011, de landstitel in 2012 + de Europese
campagne in Parijs, de Supercup in 2013 en de Football Battle in januari
2014 in de Lotto Arena.
De lijst kan verder worden uitgebreid met : bekers, de Beneluxbeker,
ettelijke Gouden Schoenen, verschillende trofeeën voor Belofte en Trainer
van het jaar, talrijke titels bij de Nationale Beloften en in de jeugdreeksen;
kortom, onze prijzenkast is indrukwekkend.
Deze successen smaken uiteraard naar meer. De bestuursploeg en de
supporters willen daarom in de toekomst het succes van de voorbije jaren
doortrekken en nog verder uitbouwen. Om die reden werden de handen
in elkaar geslagen en treden de clubs vanaf nu als één sterk geheel de
concurrentie sportief tegemoet .
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2. Woordje van onze General Manager

Beste supporter / sympathisant / sponsor
Geen enkele ploeg kan de voorbije seizoenen terugkijken op een
gelijkaardig palmares als dat wat FT Antwerpen bij elkaar sprokkelde. De
titels, bekers enz die u in bovenstaand historiek kon lezen liegen er niet
om.
De jarenlange inspanningen van het bestuur, de medewerkers, de spelers
en de steun van de Stad Antwerpen worden elk jaar opnieuw beloond een
plaats in de top 4.
Ondanks hevige concurrentie van ploegen die komen en gaan zoals
Chatelineau – Charleroi – Halle Gooik, blijven we trouw aan onze speelstijl
en idealen. De jeugd een kans geven en laten doorgroeien naar de A
ploeg en naar volwassen spelers. Top futsal brengen met swingend en
aanvallend voetbal gekruid met technische hoogstandjes. We worden niet
voor niets het “Arsenal” van het Futsal genoemd.
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FT Antwerpen werkt heel nauw samen met buurtsport waaronder Jes en
Kras de voornaamste projecten zijn. Onze 18 jeugdploegen en 4
damesploegen zorgen ervoor dat FT Antwerpen naast top futsal ook een
sociaal project is dat veel kinderen een tijdverdrijf, ontspanning en een
toekomst geeft. Grote namen in het hedendaags veldvoetbal hebben een
verleden op de pleintjes van Antwerpen zoals Radja Naigolan, Moussa
Dembele enz..
Maar het spreekt vanzelf dat geen enkele club kan overleven zonder
goede sponsors. En die krijg je maar als de uitstraling naar buiten uit ook
prima verloopt. Iets waar de club en zijn beheerraad al jaren werk maken
via de media en een uitgekiende website en facebookpagina (meer dan
4000 bezoekers) waar elke belangstellende alles terugvindt over de club.
Om niet te vergeten ons Sportbeat-kanaal (op Telenet) en het ATV kanaal
waar men alle reportages kan bekijken.

Met uw steun hopen we veel te verwezenlijken en kunnen we u ook de
komende seizoenen fantastisch top futsal aanbieden in een schitterende
sfeer en omgeving.
Wonderen kunnen we niet verwezenlijken, maar toveren op het terrein
wel!
Dank.
Staf Verbeeck
General Manager
FT Antwerpen
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3. Doelstellingen

Onze doelstellingen voor het nieuwe seizoen zijn de volgende:
 een topteam uitbouwen met Europese ambities om het imago van de
stad, de provincie en de Vlaamse gemeenschap te promoten;
 doorstroming van talentvolle jongeren maximaal bevorderen;
 meewerken aan een positief sociaal samenlevingsklimaat in onze
stad en onze jongeren stimuleren om zinvol te bewegen;
 zaalvoetbal promoten;
 u een aangename en sportieve avond bezorgen door een sterk
staaltje topfutsal te laten zien;
 play offs (top 4) spelen en niet enkel mikken op de titel en de beker
van België, maar op elke prijs die er onderweg te rapen valt.
 Media uitbreiden
 Uitbouw sponsors om nog professioneler te kunnen werken.
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4. Ambities
Na de schitterende campagne van vorige seizoenen, wil FT Antwerpen
haar ambities verder uitbouwen.
Hoewel we beseffen dat er ook volgend seizoen een sterke competitie
zal zijn, verwachten wij vooral, Halle Gooik, Charleroi; KK Malle en
Futsal Hasselt als gedegen tegenstanders. Met minder dan een plaats
in de top 3 mag FT Antwerpen niet tevreden zijn.
Dat het niet makkelijk zal zijn is een zekerheid. Het successeizoen van
enkele jaren geleden herhalen en bevestigen is de doelstelling. Wat de
Beker van België betreft, is het doel zo hoog mogelijk te geraken, met
als ambitie een finaleplaats.
FT Antwerpen wil dit jaar wederom een prijs!
Ook onze jeugdploegen zullen dit seizoen paraat staan. Met achttien
jeugdploegen zal FT Antwerpen deelnemen aan de provinciale
competitie, pre-miniemen, miniemen, kadetten en scholieren.
Onze damesploegen doen het ook zeer goed.
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6. Raad van Bestuur

PR Manager
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Algemeen
Manager
Staf
Verbeeck

Penning
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7. Administratie
Algemeen secretariaat:
- Alle niet sportieve briefwisseling
- Facturatie
- Opvolging facturatie
- Algemeen administratie
Vanessa Dewinter
Te Tel : 03 451 83 93 (enkel tijdens kantooruren)
Fax: 03 451 83 94
Mail: administratie@ftantwerpen.be

Sportief Secretariaat:
- Gerechtigde correspondent
- Alle sportieve briefwisseling
- Contact met KBVB
- Contact met andere clubs
- Leden administratie
Freddy Van Schil – Abelenlaan 11 – 2550 Kontich
Tel/Fax: 03 459 95 25
GSM: 0473 47 49 26
Mail: gc-cq@ftantwerpen.be
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8. Spelerskern:

9. Sportieve technische staf
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Hoe wil FT Antwerpen dit verwezenlijken?
Om dit alles mogelijk te maken rekent FT Antwerpen op de steun van zijn
huidige sponsors en eventuele uitbreiding van de groep steunende
sympathisanten.
Zonder de steun van onze sponsors (vrienden) is het als club haast
onmogelijk om voldoende financiële middelen binnen te halen!
10. Sponsormogelijkheden
a. Led boarding
Vanaf het seizoen 2012-2013 kan FT Antwerpen zijn sponsors via Led
boarding promoten.





850,00 € op module van 2,5 m = 8 x 10 sec in beeld per wedstrijd
1500,00 € op module van 5 m = 10 x 10 sec in beeld per wedstrijd
2750,00 € op module van 10 m = 12 x 10 sec in beeld per wedstrijd
5000,00 € op module van 20 m = 15 x 10 sec in beeld per wedstrijd

Aanmaakkost: 150,00 € (excl btw)




Sponsor of the game: 1500,00 €
10 x 10 sec in beeld, 4 VIP diners + 4 Vip tickets, aanmaakkosten incl,
interview , aftrap geven
Eénmalige sponsor: 500,00 €
8 x 10 sec in beeld, aanmaakkosten incl
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c. Publiciteit op de uitrusting – Hoofdsponsors
Ook het aanbrengen van publiciteit op kledij is mogelijk, zowel op alle
kledij van de spelers, als op de ‘opwarm-t-shirt’s’ en/of kledij van de
begeleiders. Hiervoor worden verschillende tarieven gehanteerd vanaf
2.500,00 € (excl. BTW) per seizoen, afhankelijk van de aard van de kledij
(wedstrijdkledij vs. trainingskledij…), de plaats waar de publiciteit wordt
aangebracht (voorzijde, achterzijde, mouwen, broek,….) en de grootte.
Elke formule vormt het onderwerp van specifieke gesprekken, afhankelijk
van uw voorkeuren; ook combinaties zijn bespreekbaar.
Voorzijde shirt : borst, midden : Naargelang de grootte (vb 4 op 10 cm )
Achterzijde shirt : boven en onder het nummer : Standaard
Mouw : links en rechts
Broek : linker- en rechterpijp aan de voorkant / linker- en rechterpijp aan
de achterkant
reclame op alle drukwerk (abonnementen, jaarboek, kalender, …)
logo en doorklik naar de eigen bedrijfssite via de website van de club
(onder hoofdsponsors)
pakket vipabonnementen (aantal o.t.k.) + eventueel pakket vipdiners
(aantal o.t.k.)
vermelding in geschreven pers onder hoofdsponsors
uitnodiging voor alle evenementen (sponsoravonden, tornooien, …)
Te bespreken met de General Manager van onze club Staf Verbeeck
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d. Websitesponsoring
Uiteraard beschikken wij over een eigen website : www. ftantwerpen.be
Onze website kan ook uw publiciteit weergeven. Voor een bedrag van
300,00 € (excl. BTW ) per seizoen wordt niet enkel uw logo in beeld
gebracht en uw contactgegevens vermeld, met een simpele klik kunnen
geïnteresseerde klanten tevens doorklikken naar uw eigen website.
e. Vipdiner
Bij thuiswedstrijden bestaat de mogelijkheid om met uw klanten te komen
eten in het restaurant van ’t Rooi.
Bedrag : 75,00 € incl. drank & vip inkomticket
Let op : wij vragen u steeds het volledige bedrag contant te betalen.
De tafelreservatie dient ten laatste de donderdag voorafgaand aan een
thuiswedstrijd te worden doorgegeven via mail aan
johan.pauwels@ftantwerpen.be
Wanneer u niet komt opdagen, wordt het bedrag u integraal
doorgerekend. De datum van een vipdiner en het menu op voorhand op
onze website www. ftantwerpen.be worden geraadpleegd en zal bestaan
uit:
Aperitief
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Aangepaste kasteelwijnen
Koffie
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g. Sportbeat
In samenwerking met Sportbeat brengen wij een reportage op Telenet
met een voorstelling van uw bedrijf.
Wat kunt u hiervan verwachten:
 Opnamen in uw bedrijf.(uiterlijk 14dagen op voorhand)
 Interviews met de mensen u in de reportage wil.
 De teksten die u zelf in de reportage wil worden ingesproken door
Eye Vision.
 Uw reportage komt in een van de thuiswedstrijden op Telenet.(in
mate van de mogelijkheid mag u dit zelf kiezen. Maximaal 2
sponsors per aflevering.)
 De reportage van hun bedrijf komt integraal op de site van
Sportbeat te staan met een link ernaar toe op de website van FT
Antwerpen. (samen goed voor 100.000 hits/maand)
 De volledige reportage op DVD zal aan u geleverd worden.
Bedrag : 500,00 € (excl. BTW)
h. Andere
Andere mogelijkheden en samenwerkingsvormen zijn uiteraard altijd
bespreekbaar.
Voor eventuele specifieke sponsorvormen staan de bestuursleden graag
ter uwer beschikking.
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11. Onze sponsors
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12. Inschrijvingsformulier sponsoring FT Antwerpen
Firma/organisatie/Naam: …………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon : ………………………Fax…………………….GSM………………………………........
e-mail:………………………………………………………………………………………………….
Vertegenwoordigd door :…………………………………………………………………………….
Schrijft zich in voor: (* = schrappen wat niet past)
 Publiciteit rond het veld :
Ledboarding: …………………
* FTA staat in voor aanmaak/ * FTA staat niet in voor aanmaak


Schenking van een wedstrijdbal:



Websitesponsoring:



Sportbeat TV:



Andere:……………………………………………………………………………………..

Aantal: ……. x50,00 € excl BTW
(wedstrijden te kiezen op kalender)

Websitesponsor (300,00 € excl BTW)
Aantal uitzendingen: …… x 500 € excl BTW

Betaling zal gebeuren na toezending van een factuur.
Datum:…………………………..

Handtekening:………………………………….

Terug te zenden aan : ……………………………………………
Rekeningnummer : ……………………………………………….

