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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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Sponsoring in corona tijden                                              

Al meer dan een half jaar zijn wij bekend met de termen ‘Corona' en 'Covid-19'. We lijken eraan te wennen 
maar het virus zijn we voorlopig nog niet kwijt. Terwijl onze trainingen weer worden opgepakt zijn er 
waarschijnlijk nog veel sponsors die een moeilijke tijd door maken. Uiteraard willen wij dat jullie onze club 
blijven steunen, dus is dit het moment om in deze moeilijke tijden extra aan onze sponsors te denken.  
Wij zullen hierbij extra oproepen doen om zoveel mogelijk inkopen en dergelijke te doen bij jullie!  

Vorig seizoen hebben we een stuk niet kunnen trainen waardoor de kosten lager liggen, maar we hebben ook 
onze activiteiten niet gehad waardoor er ook geen extra inkomsten zijn binnen gekomen.  
 
Door jullie toedoen zullen we dit seizoen de investering kunnen doen van onder water headsets, zodat trainers 
makkelijk onder water kunnen communiceren met de zwemsters! Daarnaast zullen we in totaal ook meer 
wateruren hebben vanaf dit seizoen! 
Dit is enkel mogelijk door jullie steun nu en in de toekomst, enkel zo kunnen we blijven groeien..  
 
We hopen dan ook dat we ondanks deze Corona pandemie verder kunnen investeren in de mooie sport en de 
club! 

 

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. 
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Wat is 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 artistiek 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 : Ottertjes, Preminiemen, Miniemen AB 

Dinsdag 20u10 – 20u40 KTA : core training miniemen A 

Dinsdag 18u45 - 20u45 KTA : Junioren 
 

Dinsdag 19u15 – 20u00 Valkaart : core training kadetten 

Dinsdag 20u00 - 22u00 Valkaart : Kadetten 

Zaterdag 12u00 - 13u00 
12u00 – 14u00 

Valkaart : Initiatie  
Valkaart : Beginners (vanaf januari) 

Zaterdag  12u00 - 15u00 Valkaart : Ottertjes-Preminiemen-Miniemen B 
 

Zaterdag 15u00 – 15u30 Valkaart : core training miniemen B 

Zaterdag  16u30 – 17u15 Valkaart : core training junioren 

Zaterdag 17u15 – 18u Valkaart : droogtraining kadetten en junioren 

Zaterdag 18u00 – 20u00 Valkaart : Kadetten-Junioren 
 

Zaterdag 20u00 – 22u00 Valkaart : Senioren  

Zondag 12u00 – 15u00 Valkaart : miniemen A 

Zondag 15u00 – 17u00 Valkaart : wisselsysteem over alle groepen heen 

 
Trainers per groep 

Initiatie Pascale Gilon Els Rammeloo Babette Gillemon  
Ottertjes Elke De Gryse Elke Druwel Yoni Inghelbrecht  
Preminiemen Katrien Penneman Tia Janssens   
Miniemen B Francine Jansseune Hanne Vanhulle Britt Vanneste Kaylee Deknock 
Miniemen A Philine Van Tieghem Micheline Linard Nina Buffel Emma Vanhulle 
Kadetten  Margot Danneels Alexandra Blanckaert   
Junioren Laura Houckx Lea Vanhulle Aube Wastijn  
Senioren Micheline Linard Laura Houckx   
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Bestuur 

Raad van bestuur   
 
Voorzitter             Penningmeester  Bestuurslid 
Micheline Linard             Laura Houckx  Celine De Geest  
Hazenpad 5             Weineveld 4   Hofkwartier 13 
8730 Beernem             8020 Hertsberge  9402 Meerbeke 
0476 520126             0495 880182   0490 444112 
Micheline.linard@gmail.com           lhouckx@gmail.com   ceetje001@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              Krista Claeys   Francine Jansseune  Lea Vanhulle 
Tuinbouwstraat 4A              Weineveld 4   Lorreinenhoek 23   Nachtegaalstraat 28 
8020 Ruddervoorde             8020 Herstberge  8310 Assebroek   8310 Assebroek 
0479 346381              050 300813   0486 646830   050 670968 
Pascale.gilon@gmail.com                  krista.claeys@gmail.com  jansseune.francine@gmail.com  leavanhulle@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 
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Sponsors 2019-2020 
 

 

     Belgosuc suikerspecialiteiten 
Industriepark 20                                                               
8730 Beernem 

     www.belgosuc.be  

  
 
     Famiflora 
     Rue Jules Vantieghem 14 
                                                                 7711 Moeskroen 
     www.famiflora.be  
 
                                                                
      Brugs Dak Centrum 
      Krakeleweg 6-8 
      8000 Brugge 
      www.brugsdakcentrum.be                      
 
 
     Garage Deketelaere 
     Torhoutsesteenweg 383 
     8210 Veldegem 
      
 
 
 
     Garage Den Baes 
     Sint-Elooisstraat 133 
     8020 Ruddervoorde 
                                www.denbaes.be  
 
 
 
 
     Joefix Studio 
     Moerkerkse Steenweg 451 
     8310 Brugge 
     www.joefix-studio.be  
 
 
      

 
 
Mietje Putties 

     Nestor de Tièrestraat 153 
     9700 Oudenaarde 
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Sponsormogelijkheden 2020-2021 
 
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. Sympathisant sponsor  
Uw bijdrage 40 euro 
 U wordt op de KVO facebook pagina als sympathisant sponsor vermeld 

 
2. Evenementensponsor 1 

Uw bijdrage 70 euro 
 Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 

3. Evenementensponsor 2 
Uw bijdrage 125 euro 
 Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 Jaarlijks houden we een quiz avond voor de leden, met nadien een croque festijn. Hiervoor maken 

we placemats met de vermelding van uw naam en logo 
 

4. Evenementensponsor 3 
Uw bijdrage 250 euro 
 Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 Jaarlijks houden we een quiz avond voor de leden, met nadien een croque festijn. Hiervoor maken 

we placemats met de vermelding van uw naam en logo 
 Uw logo wordt steeds uitgehangen op de KVO activiteiten  
 Jaarlijks houden we een demo en komt uw logo in het programmaboekje 

  
5. Co-sponsor 

Uw bijdrage 375 euro 
 U wordt vermeld bij de sponsors op de KVO website (www.kv-oostkamp.be) met een link naar uw 

site 
 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 
 Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 Jaarlijks houden we een quiz avond voor de leden, met nadien een croque festijn. Hiervoor maken 

we placemats met de vermelding van uw naam en logo 
 Uw logo wordt steeds uitgehangen op de KVO activiteiten  
 Jaarlijks houden we een demo en komt uw logo in het programmaboekje 
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6. Hoofd sponsor 1 
Uw bijdrage 500 euro  
 Uw naam en logo staat op alle e-mails en briefwisseling 
 U krijgt een bedanking op de BBQ als sponsor 
 U wordt vermeld bij de sponsors op de KVO website (www.kv-oostkamp.be) met een link naar uw 

site 
 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 
 Jaarlijks houden we een BBQ voor de leden. Hiervoor maken we placemats met de vermelding van 

uw naam en logo  
 Jaarlijks houden we een quiz avond voor de leden, met nadien een croque festijn. Hiervoor maken 

we placemats met de vermelding van uw naam en logo 
 Uw logo wordt steeds uitgehangen op de KVO activiteiten  
 Jaarlijks houden we een demo en komt uw logo in het programmaboekje 
 

7. Hoofd sponsor 2 
Uw bijdrage vanaf 1.000 euro 
 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 2020-2021 moeten binnen zijn 
tegen 30/9/2020. Sponsorattesten worden na overschrijving opgestuurd.  
 
Ook voor verdere informatie of een persoonlijke toelichting kan u bij Micheline Linard terecht.  
 
KVO bedankt u oprecht !! 


