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Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp : Sponsormap 

 

Met deze sponsormap willen wij u graag onze kunstzwemvereniging voorstellen. 

U krijgt een overzicht van alle mogelijke sponsoring formules. 

We willen u overtuigen dat investeren in onze sportclub zorgt voor een commerciële 
return en een bijdrage levert aan een sociaal en sportief project. 
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Doelstelling                                               

KVO is van oorsprong een competitief ingestelde vereniging. 
Ons doel is, via efficiënt en hard trainen, onze zwemsters op te leiden en te laten deelnemen aan Vlaamse, 
Belgische en internationale wedstrijden. 
Daarbij is het ons eerste doel om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking! 
Daarnaast is het binnen onze vereniging even belangrijk om alle, zo niet zoveel mogelijk zwemsters, te laten 
deelnemen aan deze wedstrijden en om de groep plezier te laten beleven aan deze mooie sport en een 
vriendschapsband op te laten bouwen met de medezwemsters. 

 
Wat is synchroon/artistiek zwemmen? 

Artistiek zwemmen kan je vergelijken met dansen of ballet in het water. Zwemmen op muziek wordt 
gecombineerd met eenvoudige maar ook complexe figuren op of onder water. 
Artistiek zwemmen is vooral een teamsport, maar op wedstrijden worden ook solo's en duetten gezwommen. 
In onze club kan je terecht voor initiatie en competitie artistiek zwemmen. We richten ons tot kinderen die reeds 
25-50m kunnen zwemmen.  Vanuit deze basis wordt de opleiding gestart. Het begin van de opleiding bestaat uit 
het aanleren van de verschillende zwemslagen zoals crawl, rugcrawl, dolfijn- en schoolslag.  Een goed artistiek 
zwemster moet immers ook een goede zwemster zijn. Gelijktijdig worden de basistechnieken van het artistiek 
zwemmen aangeleerd (brevet 1-2-3). Wanneer de meisjes deze voldoende onder de knie hebben, wordt 
begonnen met het aanleren van de technische oefeningen (ook figuren genoemd). 
Een saritstiek zwemster ontwikkelt een goede houding, lenigheid, kracht, controle van de ademhaling, 
uithoudingsvermogen, volledige beheersing van de bewegingen, muziekgevoel en teamgeest. 
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KVO en de pers 
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Een greep uit “Onze” kampioenen 
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Trainingsuren  en trainsters                                                                                        

Dinsdag 18u30 - 20u00 KTA : Pre-miniemen, Miniemen 

Dinsdag 18u45 - 20u45 KTA : Junioren 
 

Dinsdag 20u00 - 22u00 Valkaart : Kadetten 

Zaterdag 12u00 - 13u00 
12u00 – 14u00 

Valkaart : Initiatie  
Valkaart : Beginners  

Zaterdag  12u00 - 15u00 Valkaart : Preminiemen-Miniemen A-B-C 
 

Zaterdag 17u00 – 20u00 Valkaart : Kadetten-Junioren 
 

Zaterdag 20u00 – 22u00 Valkaart : Senioren  

Zondag 12u00 – 14u00 Valkaart : elke groep via een beurtrolsysteem 

 
Trainers per groep 

Initiatie Annelies Teerlynck Pascale Gilon Els Rammeloo  
Preminiemen Katrien Penneman Wendy Louis Heidi Hooft  
Miniemen C Elke De Gryse Charlotte Poorteman Yentl Vande Velde Nina Buffel 
Miniemen B Francine Jansseune Emma Vanhulle Britt Vanneste  
Miniemen A Philine Van Tieghem Micheline Linard   
Kadetten B Laura Houckx Lea Vanhulle Alexandra Blanckaert  
Kadetten A Sarah Vanden Berghe Alexandra Blanckaert   
Junioren Emma Beuckels Margot Danneels   
Senioren Micheline Linard    
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Bestuur 

Raad van bestuur   
 
Voorzitter             Secretaris    Penningmeester  Bestuurslid 
Micheline Linard             Annelies Teerlynck  Krista Claeys  Francine Jansseune 
Hazenpad 5             Sint Godelievestraat 21 Weineveld 4  Lorreinenhoek 23 
8730 Beernem             8020 Oostkamp  8020 Hertsberge  8310 Assebroek 
0476 520126             0478 533996   050 300813  0486 646830 
Micheline.linard@gmail.com           anneliesteerlynck@gmail.com krista.claeys@gmail.com  jansseune.francine@gmail.com   
 
Bestuurslid    
Emma Beuckels 
Veldstraat 100 
8340 Damme 
0468 155065 
Emma.beuckels@hotmail.com  

 

Bestuur  

Elke De Gryse              Els Rammeloo  Miriam Vanwynsberghe Helena Vyncke 
Olmenstraat 5              Veldhoekstraat 88  Ter Woestyne 14  Waterstraat 18 
8310 Assebroek              8020 Oostkamp  8310 Sint-Kruis  8020 Oostkamp 
0496 201307              050 276141   050 605063  0476 269902 
elke.de.gryse@telenet.be              rammeloels@hotmail.com  johan.beke@skynet.be  helena.vyncke@gmail.com  
 
Pascale Gilon              Laura Houckx   
Tuinbouwstraat 4A              Weineveld 4 
8020 Ruddervoorde             8020 Herstberge 
0479 346381              0495 880182   
Pascale.gilon@gmail.com                  lhouckx@gmail.com  
 
 

Contact en praktische informatie 

Maatschappelijke zetel 

 VZW Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp (KVO) 
 Hazenpad 5 
 8730 Beernem 
 0476 520126       
 Micheline.linard@gmail.com   

 
BTW - identificatienummer  :  

BE0826.691.705 

Rekeningnummer 

 Iban: BE33 780-5924405-46 
 Bic:   GKCC BE BB 
 Dexia Bank België 

 
Website : www.kv-oostkamp.be 



Sponsormap VZW KVO Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp www.kv-oostkamp.be 
 

Sponsors 2017-2018 
 
 
      Keurslager Koen 

Stationstraat 116/2 
     8340 Sijsele  
     050 363751  
     www.keurslager.be/koen 

    

 

 

     Belgosuc suikerspecialiteiten 
Industriepark 20                                                               
8730 Beernem 

     www.belgosuc.be  

 

     Zakenkantoor Johan Beke      
     Gemeenteplein 24 
     8300 Knokke 
     www.verzekeringenjohanbeke.be  
 
 
     Famiflora 
     Rue Jules Vantieghem 14 
                                                                 7711 Moeskroen 
     www.famiflora.be  
 
       TDL Projects  

Wetstraat 8 
                                                                       8340 Moerkerke 
                                                                       www.thomasdeleyn.be  
 
 
                                                                
      Brugs Dak Centrum 
      Krakeleweg 6-8 
      8000 Brugge 
      www.brugsdakcentrum.be                      
 
 
     Garage Deketelaere 
     Torhoutsesteenweg 383 
     8210 Veldegem 
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     Dieter Moeyaert vloeren, opritten, terrassen, metselwerken 
     Molenakkerstraat 4 
     8020 Oostkamp 
      
 
 
 
     Garage Den Baes 
     Sint-Elooisstraat 133 
     8020 Ruddervoorde 
                                www.denbaes.be  
 
 
 
 

Sponsormogelijkheden 2018-2019 
 
Sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij en draagt bovendien bij tot het welzijn van onze 
kinderen. 
Om onze sport betaalbaar te houden voor de ouders, doen wij graag een beroep op sponsors om ons 
financieel te steunen. 
Bent u bedrijfsleider, handelaar of particulier? U zal zich ongetwijfeld kunnen vinden in één van de 
sponsorpakketten die KVO u aanbiedt. Wij bezorgen u steeds een attest voor het ontvangen bedrag : 
 

1. Evenementensponsor 1 
Uw bijdrage 50 euro 
è Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 

2. Evenementensponsor 2 
Uw bijdrage 125 euro 
è Jaarlijks houden we een spaghetti avond voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de 

vermelding van uw naam en logo 
è Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 

3. Evenementensponsor 3 
Uw bijdrage 250 euro 
è Uw logo wordt geprojecteerd tijdens de KVO fuif  
è Jaarlijks houden we een spaghetti avond voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de 

vermelding van uw naam en logo 
è Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
è Jaarlijks houden we een kerstshow waar we uw logo in het programmaboekje vermelden en 

projecteren tijdens de show 
è Jaarlijks houden we een demo en komt uw logo in het programmaboekje 
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4. Co-sponsor 
Uw bijdrage 375 euro 
è U wordt vermeld bij de sponsors op de KVO website (www.kv-oostkamp.be) met een link naar uw 

site 
è U krijgt een persoonlijke vermelding in de fotokast in de inkom van het zwembad. Hierbij wordt u 

dagelijks door honderden mensen opgemerkt  tijdens het zwembezoek 
è Uw logo komt op de affiche van de KVO fuif  
è Jaarlijks houden we een spaghetti avond voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de 

vermelding van uw naam en logo 
è Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
è Jaarlijks houden we een kerstshow waar we uw logo in het programmaboekje vermelden en 

projecteren tijdens de show 
è Jaarlijks houden we een demo en komt uw logo in het programmaboekje 

 
5. Hoofd sponsor 1 

Uw bijdrage 550 euro  
è Uw naam en logo staat op de clubuitrusting T-shirt : NIEUWE BESTELLING T-SHIRTS STAAN OP DE 

PLANNING DIT SEIZOEN !!!! MIS DEZE KANS NIET !!! 
è Uw naam en logo staat op alle e-mails en briefwisseling 
è U wordt vermeld bij de sponsors op de KVO website (www.kv-oostkamp.be) met een link naar uw 

site 
è U krijgt een persoonlijke vermelding in de fotokast in de inkom van het zwembad. Hierbij wordt u 

dagelijks door honderden mensen opgemerkt  tijdens het zwembezoek 
è Uw logo komt op de affiche van de KVO fuif 
è Jaarlijks houden we een spaghetti avond voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de 

vermelding van uw naam en logo 
è Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
è Jaarlijks houden we een kerstshow waar we uw logo in het programmaboekje vermelden en 

projecteren tijdens de show. Bovendien krijgt u 5 gratis toegangstickets om klanten mee te 
nemen.  

 
6. Hoofd sponsor 2 

Uw bijdrage vanaf 1.000 euro 
è Wij komen zeer graag langs om uw wensen te bespreken  

 
Wil u ons een duwtje in de rug geven zodat we op dezelfde manier kunnen blijven sporten? 
Laat het weten via micheline.linard@gmail.com. Stortingen voor het seizoen 2018-2019 moeten binnen zijn 
tegen 31/08/2018. Sponsorattesten worden na overschrijving opgestuurd.  
 
Ook voor verdere informatie of een persoonlijke toelichting kan u bij Micheline Linard terecht.  
 
KVO bedankt u oprecht !! 


