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BBC Panters,
dat is basketbal voor iedereen...
Met meer dan 50 jaar op de teller is BBC Panters dé referentieclub binnen de regio.
BBC Panters is gepokt en gemazeld door - wat ons betreft - één van de mooiste zaalsporten
want basketbal... dat staat voor actie, spektakel, kracht en souplesse.
Sommigen noemen het een nobele sport, maar als het van ons afhangt dan geldt maar een
credo: Basketbal, dat ben je en dat voel je gewoon. En dat vuur wil BBC Panters blijven
brandende houden.
In een familiale clubsfeer leren we de allerkleinsten dan ook graag de eerste knepen van de
sport. Daarnaast zorgen we ook voor een degelijke jeugdopleiding met respect voor ieders
kwaliteiten en voor een optimale persoonlijke ontwikkeling van ieders talent. En natuurlijk
biedt BBC Panters ook kansen voor een vlotte doorstroming van jeugdspelers naar diverse
seniorsploegen, zowel binnen onze club als erbuiten.
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BBC Panters heeft ook een G-ploeg want onder het motto ‘Basketbal is voor iedereen’ staat
niemand buitenspel. G-basketbal is bedoeld voor dames & heren (vanaf 12 jaar) die
vanwege een verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.
Met BBC Panters staan we voor enkele uitdagingen op sportief vlak maar ook op vlak van
omkadering en infrastructuur. En daarbij rekenen we op uw hulp.
We nodigen u dan ook graag uit om even doorheen deze brochure te bladeren en kennis te
maken met wat de club voor u kan betekenen én u voor de club.

Alvast bedankt voor uw interesse & onthou: #PantersGotGame

Jan Hiel
Voorzitter

BBC Panters Baasrode
Molenberg 25
9200 Baasrode

info@bbcpanters.be
www.bbcpanters.be
facebook.com/BBCPantersBaasorde

Missie
» We streven naar een eigentijdse en
kwalitatieve jeugdwerking afgestemd
op de speler.
» We staan open om samen te werken
met scholen en andere clubs om het
jeugdbasket in onze regio te promoten
en verder uit te bouwen.
» We streven naar tevreden clubleden
waarbij zij en hun familie vertrouwen
hebben in onze club en waarbij ze trots
zijn deel uit te maken van de Pantersfamilie.
» We staan voor een sportomgeving waar
elk lid (gaande van spelers, coaches,
afgevaardigden, vrijwilligers tot
familieleden en sympathisanten) zich
gewaardeerd voelt, kansen krijgt voor
persoonlijke groei en ontwikkeling en
waar iedereen ruimte krijgt om uitdagingen in team aan te gaan.
» We willen werken met tevreden,
gemotiveerde, kindvriendelijke en goed
opgeleide coaches die bereid zijn zich
bij te scholen en zich te engageren
(voor langere periode) voor onze club.

» We streven naar een hechte coaching
staff die samen de opleidingsvisie
uitdraagt, uitvoert, evalueert en bijstuurt
in samenspraak met een betrokken en
toegankelijke jeugdcoördinator.
» We vragen aan clubleden en supporters
fairplay en sportiviteit hoog in het
vaandel te dragen.
» We wensen een familiale clubgeest te
bevorderen die gesterkt wordt door
openheid, eerlijkheid, respect,
toegankelijkheid en wederzijdse
communicatie.
» We willen via nevenactiviteiten
enerzijds de club gezond houden en
anderzijds de leden dichter bij elkaar
brengen in een optimale en positieve
sfeer.
» We zijn een financieel gezonde club met
respect voor zijn sponsors.
» We werken aan een goede infrastructuur
die aangepast is aan de noden en de
mogelijkheden om basket te leren in een
veilige omgeving.
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Doelstellingen

Waarom Panters steunen?
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Sportief willen we basketbal aanbieden
aan iedereen die wil basketten.

De toekomst is aan de jeugd. Om hierin te investeren hebben wij middelen nodig
zodat coördinatoren en jeugdcoaches met een A-diploma kunnen worden aangetrokken.
Momenteel zitten we hiermee op de goede weg. Bij Panters heeft iedere coach minstens
een C-diploma, maar budgettair is het niet altijd mogelijk om de plannen van de sportieve
cel (jeugd onderbouw en bovenbouw) ook uit te voeren zoals we dat willen.
We zorgen voor een maximale doorstroming van jeugdspelers naar de verschillende
seniorenploegen, wat er ook voor zorgt dat wij basket in verschillende afdelingen
moeten blijven aanbieden zodat er kan gespeeld worden op zo veel mogelijk niveau’s.
BBC Panters staat alom gekend als een traditieclub en wordt geprezen voor haar
uitstekende jeugdwerking. Om dit niveau aan te kunnen houden, hebben wij uiteraard
nood aan mensen die ons ook op financieel vlak willen steunen.
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Extra-sportief staat de club voor een
aantal grote uitdagingen.

Een eigen sporthal betekent ook zélf instaan voor het onderhoud van de zaal en zélf
voldoen aan de nodige wettelijke reglementeringen inzake veiligheid en gezondheid.
Concreet willen wij tegen 2020 werken aan de infrastructuur van de sporthal op 3 vlakken:
comfort, veiligheid en aantrekkelijkheid.
De aanpak van deze aanpassingen aan de infrastructuur kosten natuurlijk handenvol geld.

Facts & figures

Enkele cijfers...
» Meer dan 200 leden
Daarmee zijn wij de grootste club van de regio.
» Meer dan 10 jeugdploegen, 3 seniorenploegen
(2 mannen en 1 dames) en een G-ploeg
Daarmee spelen we zowel op provinciaal, landelijk
als nationaal niveau.
» De club is gestructureerd uit 8 cellen:
secretariaat, financiën, infrastructuur, kantine,
evenementen, sportief, sponsoring en communicatie,
waarbij iedere verantwoordelijke van een cel ook in de
Raad van Bestuur zetelt. Het bestuur bestaat uit 10 leden.
» De club bestaat sedert 1961
Dat maakt van BBC Panters een club met een rijke traditie
» De Pantershal werd gebouwd in 1986
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Wist je dat
BBC Panters ook over
een G-ploeg beschikt?
Want onder het motto
‘Basketbal is voor iedereen’ staat
niemand buitenspel.
G-basketbal is bedoeld voor dames
& heren (vanaf 12 jaar) die vanwege
een verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.

Exposure

Communicatie & promotie
» Naam/logo op wedstrijdkledij,
trainingskledij, casual kleding, tassen
van de teams
» Naam/logo op ledwall, scherm in
kantine of vlaggen aan ingang en
tribunes
» Naam/logo op sponsorwand
» Naam/logo op briefwisseling,
posters, programmaboekjes,
folders, tafeldisplays ...
» Advertenties en/of logo in de digitale
nieuwsbrief
» Naam/logo op website

» Naam/logo aan de wedstrijdtafel
» Wedstrijdsponsor + opworp van de
matchbal
» Sfeermakers
» Bedrijfsnaam linken aan onze business
club of evenement
» Afname van producten en/of diensten
bij de sponsor door de club en de leden
» De sponsor mag folders verspreiden
tijdens evenementen of wedstrijden
van BBC Panters.
» ...

» Naam/logo op het wedstrijdveld
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» Naamsponsor tribune

Online exposure
Via onze website verschaft de club allerlei informatie: kalenderinfo, ploegvoorstellingen,
scores en wedstrijdverslagen, activiteiten, persberichten... Dit brengt met zich mee dat
pantersbaasrode.be wordt bezocht door zowel eigen leden als mensen buiten de club.
» Website: +/- 2000 unieke bezoekers per maand
» Nieuws: +/- 500 abonees (1 nieuwsbrief per maand)
» Facebook met trouwe likers
» Met #PantersGotGame verzamelen we de leukste wedstrijdbeelden en tweets

#PantersGotGa
me

Evenementen

11 OKTOBER

14de GROTE PA

2019 OM 20 UUR

PAN TERSHAL

BAASRODE

NTERSKWIS

Ploegen van

WW W.BBCPAN
BBC Panters

| Molenberg

TERS.BE

25 | 9200 Baasrode

25 | 9200 Baasrode

maximaal 5
personen
Inschrijven:
€ 20 / ploeg

Vraag naar een
inschrijving
sstrook aan
de pantersbar
surf naar www.
of
bbcpanters.be/pa
nterskwis

Baasrode | Molenberg

» Panterskwis
Goede tradities zijn er om in ere te
houden, dat doen we dan ook met onze
Panterskwis.
De Panterskwis is een ludieke quiz.

?

V.U. BBC Panters

INSCHRIJVEN

| info@bbcpanters.be

NTEERT
BBC PANTERS PRESE

Galabal 7.0

» Kiekenfestijn
» Nieuwjaarsreceptie
We starten het jaar met een glas en een
hapje. Een fijn startmoment waarop alle
leden en sponsors worden uitgenodigd.
» Sponsoravond
Tijdens het eten geniet u van de Panters
B-ploeg. Daarna supporteren we samen
voor onze A-ploeg. Spektakel verzekerd,
het dak gaat eraf!
» Pantersfeesten
» Galabal
In stijl dineren én feesten in stijl!
Het ideale netwerkmoment...

PA N T E R S H A L
START OM 22 UUR
VVK € 10 ADK € 15
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MEI

BAASRODE
DRESSCODE: AVONDKLEDIJ

BIJ SHOE
KAARTEN VERKRIJGBAAR
PANTERSHAL
SERVICE PETER EN IN DE

ZATERDAG

WIN

MIJ!

- 9200 Baasrode
Dorpsplein 18
be
80 - info@view-media.
(T) 052 22 04
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Pakketten

Be a part of a winning team!
BBC Panters staat de komende jaren voor enkele mooie uitdagingen. Op sportief vlak willen
we natuurlijk blijven inzetten op een sterke uitbouw van onze (jeugdploegen) maar daarnaast willen we ook op vlak van omkadering en infrastructuur een en ander verwezenlijken.
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Brons

Zilver

» Reclamepaneel in onze zaal
(excl. productiekosten)

» Aanwezigheid op XL-reclamepaneel
(incl. productiekost) en scherm in kantine

» Uitnodiging op onze nieuwjaarsreceptie

» Uitnodiging op onze nieuwjaarsreceptie

» Uitnodiging op ons jaarlijks sponsordiner

» Uitnodiging op ons jaarlijks
sponsordiner

» Logo en link op de homepagina van
onze website

» Logo en link op de homepagina van onze
website

» 26 vrijkaarten voor thuiswedstrijden
naar keuze

» 50 vrijkaarten voor thuiswedstrijden naar
keuze

Prijs: € 250 / jaar (excl. btw)

Prijs: € 500 / jaar (excl. btw)

Zilver Plus
» Shirtsponsoring B-ploeg, C-ploeg, damesploeg of G-ploeg
» Aanwezigheid op XL-reclamepaneel (incl. productiekost)
en scherm in kantine
» Uitnodiging op onze nieuwjaarsreceptie
» Uitnodiging op ons jaarlijks sponsordiner
» Logo en link op de homepagina van onze website
» 1 advertentie in de Panters Nieuwsbrief
» 50 vrijkaarten voor thuiswedstrijden naar keuze

Prijs: € 750 / jaar (excl. btw)

Check ook onze gouden en
platina pakketten op pagina 10 ...
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Wist je dat
met ruim 500 abonnees de
Panters Nieuwsbrief hét
ideale kanaal is om uw merk
of onderneming te promoten?

Pakketten

Goud

Platina

» Shirtsponsoring A-ploeg of
alle jeugdploegen

» Pakket op maat gemaakt
» Selectie uit vorige opties

» Aanwezigheid op XL-reclamepaneel
(incl. productiekost) en scherm in
kantine

» Exclusieve afspraken

» Uitnodiging op onze nieuwjaarsreceptie

Prijs: vanaf € 1000 / jaar

» Uitnodiging op ons jaarlijks
sponsordiner

(excl. btw)

» Logo en link op alle pagina’s van
onze website
» Logo in e-nieuwsbrief
» 50 vrijkaarten voor thuiswedstrijden
naar keuze

Prijs: € 1000 / jaar (excl. btw)
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Zoals u ziet zijn er tal van sponsormogelijkheden. Indien u interesse heeft in een
individueel aanbod op maat van uw
onderneming, aarzel dan niet om contact
op te nemen.
Naast financiële sponsoring staan wij ook
open voor sponsoring in natura.

Shirtsponsoring
Wat dacht u van shirtsponsoring? Basketters zijn stuk
voor stuk grote jongens. Er is dus plaats zat op buik,
rug of short!
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Wist je dat
BBC Panters Panters
‘into Yellow Fever’ zijn?
Symptomen zijn stijgende
bloeddruk, een verhoogde
hartslag maar vooral een sterke
drang om te winnen!
Alleen te genezen met toeters, bellen
en een kuur sportief supportersgeweld.

Jan Hiel
jan@groepdender.be

Geert Dierick
gebr.dierick@scarlet.be

Kris Peleman
kris@omygod.be

Pieter Troch
pietertroch@gmail.com

www.bbcpanters.be
Bezoek ons ook op
www.facebook.com/BBCPantersBaasrode
of via #PantersGotGame

