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WAT ORGANISEREN WE? 

 

 

G eachte mevrouw, 

eachte heer, 

  

WM Soccer Events organiseert elk seizoen tussen september en mei de WM Youth Cup, een 

groot bekerconcept voor jeugdvoetbal in België. Dit bekerverhaal staat open voor spelers 

uit het hele land van U8 tot en met U21. 

Met WM Soccer Events zijn we een gevestigde waarde in België op het gebied van organiseren 

van jeugdvoetbaltornooien. Momenteel hebben we organisaties voor 3000 jeugdploegen op 

jaarbasis. Met dit nieuwe bekerconcept willen we deze groeiende lijn verder uitbouwen.  

 

Van ons Nationaal bekerconcept, WM Youth Cup, hebben we 3 formats. 

 

Een ‘Golden’ voor Elite & IP-clubs, een ‘Silver’ voor Provinciaal spelende clubs & een ‘Bronze’ 

format voor Regionaal spelende teams.aarnaast hebben we ook een format waar Provinciaal & 

Regionaal spelende teams. 

 

 

 

 

 

In totaal nemen er aan de WM Youth Cup, méér dan 1300 teams deel van 260 verschillende 

Belgische voetbalclubs. Hiermee zijn we het grootste Nationale bekerformat voor jeugdteams 

in ons land, iets waar we dan ook fier op zijn! 

 

Dergelijke organisatie is enkel mogelijk is dankzij de financiële steun van talrijke commerci-

ële partners om een organisatie op dit niveau te kunnen organiseren. Zonder dit engage-

ment is de organisatie van een voetbalevenement op dit niveau niet mogelijk. Wij hopen uiter-

aard dat we u binnenkort ook als één van onze commerciële partners mogen verwelkomen. 
 

We bieden u als sponsor verschillende mogelijkheden aan om uw merk, bedrijf of handels-

zaak gedurende 12 maanden, de periode van deze bekercampagne, te promoten bij deze 

doelgroep én hun ouders en clubbegeleiders. Hierdoor garanderen we u een aantrekkelijke 

visibiliteit met ‘nationale’ uitstraling. In deze brochure stellen we u enkele standaardformules 

voor maar, het spreekt voor zich dat we indien u dat wenst ook een formule op maat kunnen 

uitwerken. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Onze gegevens kan u achteraan deze 

brochure terugvinden. 

We hopen u dan ook te mogen verwelkomen als commerciële partner en bedanken u alvast 

voor uw interesse! 
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ENKELE CIJFERS (EDITIE ‘22-’23) 
 

 

1302 deelnemende teams 

Op 260 verschillende locaties ge-

spreid over heel België (deelnemende clubs) 

 

3056 geprogrammeerde wedstrijden 

Meer dan 20.000 actieve jeugdspelers 

 

32.000 volgers op onze platformen 



 4 

 

OVERZICHT SPONSORFORMULES 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

 

        

We stellen u hierbij graag de sponsorformules voor die wij u kunnen aanbieden. U bepaalt zelf of 

u opteert voor ons totaalpakket of voor een formule op maat. We bespreken graag samen met u 

de verschillende mogelijkheden en wat we u in ruil voor jullie financiële bijdrage kunnen aanbie-

den… 
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SPONSOR VAN DE WEEK 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

 

 

Sponsor van de week 
 

 

 

 

 

Wat kunnen we U als commercieel partner hiervoor aanbieden? 

 

          

• jullie logo zal tijdens ‘jullie week’ zichtbaar zijn op de sponsorpagina van de WM Youth Cup tor-
nooisite met directe link naar de website van jullie bedrijf. Jullie kunnen zelf het gewenste format 
kiezen (Gold / Silver / Bronze) 

 

• Op regelmatige basis zetten we onze sponsors in de picture. We presenteren dan jullie logo samen 
met maximaal 2 andere weeksponsors op onze sociale media (FB & Instagram) 

 

 

Prijzen ‘weeksponsor’: 

• 50€ voor 1 vermelding  (1 week) 

• 100€ voor 3 vermeldingen  (3 weken, gespreid over het hele seizoen) 
 

 

 

Opmerking: Per week zetten we maximaal 3 sponsors in de kijker in geval van een groot aantal kandidaat sponso-
ren. Indien mogelijk spreiden we onze ‘weeksponsoren’ zoveel mogelijk zodat uw bedrijf maximaal (alleen) in de 
kijker komt te staan. Indien je weeksponsor wil worden voor meerdere weken dan spreiden we jullie publiciteit over 
verschillende periodes van het jaar. Heb je graag welbepaalde momenten om een product van jullie extra in de kij-
ker te plaatsen, laat het ons dan zeker weten zodat we hier rekening mee kunnen houden!  
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SPONSOR VAN DE WEEK 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

 

 

Bronze Sponsor 
 

 

 

Wat kunnen we U als commercieel partner hiervoor aanbieden? 

 

• jullie logo zal tijdens gedurende het hele tornooi (12 maanden) zichtbaar zijn op de sponsorpa-
gina van de WM Youth Cup tornooisite met directe doorkliklink naar de website van jullie bedrijf. 
Jullie kunnen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze) 

 

• Jullie logo zal gedurende het hele tornooi gekoppeld worden aan 2 tornooireeksen. Jullie kun-
nen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze), mogelijk in functie van de diensten/
producten die jullie leveren binnen een bepaalde leeftijdscategorie.  

 

• Op regelmatige basis kondigen we een wedstrijdschema, gekwalificeerde teams voor de volgende 
ronde, opmerkelijk feit of nieuwtje aan via onze sociale media (FB- & Instagrampagina WM Youth 
Cup). Bij deze aankondiging voor de reeksen waar jullie aan gekoppeld zijn vermelden we 
dan uw bedrijfsnaam met logo. Gemiddeld hebben we per communicatie een bereik van van 
1500 tot 3000 unieke views!  

 

• 1x per seizoen kan je ons reclame aanleveren (digitale flyer of promofilmpje) dat wij dan op al 
onze sociale kanalen publiceren 

 

• Tijdens de Nationale Finaledag (6 & 7 mei) hangen wij 1 reclamebanner op in de supporterszo-
nen gedurende de 2 tornooidagen (banner is zelf door jullie aan ons aan te leveren). Tijdens dat 
weekend zijn er meer dan 6000 mensen aanwezig op het tornooicomplex! 

 

• 2 ingangstickets voor de Nationale Finaledag op de velden van KFC Nijlen + 1 parkingkaart 
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SPONSOR VAN DE WEEK 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

 

 

Silver Sponsor 
 

 

 

Wat kunnen we U als commercieel partner hiervoor aanbieden? 

 

• jullie logo zal tijdens gedurende het hele tornooi (12 maanden) zichtbaar zijn op de sponsorpa-
gina van de WM Youth Cup tornooisite met directe doorkliklink naar de website van jullie bedrijf. 
Jullie kunnen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze) 

 

• Jullie logo zal gedurende het hele tornooi gekoppeld worden aan 5 tornooireeksen. Jullie kun-
nen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze), mogelijk in functie van de diensten/
producten die jullie leveren binnen een bepaalde leeftijdscategorie.  

 

• Op regelmatige basis kondigen we een wedstrijdschema, gekwalificeerde teams voor de volgende 
ronde, opmerkelijk feit of nieuwtje aan via onze sociale media (FB- & Instagrampagina WM Youth 
Cup). Bij deze aankondiging voor de reeksen waar jullie aan gekoppeld zijn vermelden we 
dan uw bedrijfsnaam met logo. Gemiddeld hebben we per communicatie een bereik van 1500 tot 
3000 unieke views!  

 

• 2x per seizoen kan je ons reclame aanleveren (digitale flyer of promofilmpje) dat wij dan op al 
onze sociale kanalen publiceren 

 

• Tijdens de Nationale Finaledag (6 & 7 mei) hangen wij 2 reclamebanner op in de supporterszo-
nen gedurende de 2 tornooidagen (banner is zelf door jullie aan ons aan te leveren). Tijdens dat 
weekend zijn er meer dan 6000 mensen aanwezig op het tornooicomplex! 

 

• 5 ingangstickets voor de Nationale Finaledag op de velden van KFC Nijlen + 1 parkingkaart 

 

 



 8 

 

SPONSOR VAN DE WEEK 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

 

 

Gold Sponsor 
 

 

Wat kunnen we U als commercieel partner hiervoor aanbieden? 

 

• jullie logo zal tijdens gedurende het hele tornooi (12 maanden) zichtbaar zijn op de sponsorpa-
gina van de WM Youth Cup tornooisite met directe doorkliklink naar de website van jullie bedrijf. 
Jullie kunnen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze) 

 

• Jullie logo zal gedurende het hele tornooi gekoppeld worden aan 11 tornooireeksen of een vol-
ledige regio. Jullie kunnen zelf het gewenste format kiezen (Gold / Silver / Bronze), mogelijk in 
functie van de diensten/producten die jullie leveren binnen een bepaalde leeftijdscategorie.  

 

• bij de loting van elke categorie binnen jullie zone zal jullie logo minutenlang in beeld zijn op socia-
le media (Gold) 

 

• Op regelmatige basis kondigen we een wedstrijdschema, gekwalificeerde teams voor de volgende 
ronde, opmerkelijk feit of nieuwtje aan via onze sociale media (FB- & Instagrampagina WM Youth 
Cup). Bij deze aankondiging voor de reeksen waar jullie aan gekoppeld zijn vermelden we 
dan uw bedrijfsnaam met logo. Gemiddeld hebben we per communicatie een bereik van 1500 tot 
3000 unieke views!  

 

• 4x per seizoen kan je ons reclame aanleveren (digitale flyer of promofilmpje) dat wij dan op al 
onze sociale kanalen publiceren 

 

 

Commerciële partners die een hele REGIO sponsoren als ‘Golden Partner’ kunnen we dit 
GRATIS & EXTRA aanbieden tijdens onze Nationale Finaledag:  

 

• Tijdens de Nationale Finaledag (6 & 7 mei) hangen wij 4 reclamebanners op in de supporterszo-
nen/rond het veld gedurende de 2 tornooidagen (banner is zelf door jullie aan ons aan te leveren) 
& 2 beachvlaggen (laten wij op onze kosten aanmaken). We vragen wel om logobestanden in de 
juiste vectoriële kwaliteit aan te leveren. Tijdens dat weekend zijn er meer dan 6000 mensen aanwe-
zig op het tornooicomplex! 

• tijdens de Nationale Finaledag zal er een volledig veld naar uw bedrijf genoemd worden 

• in alle speelschema’s zullen de wedstrijden die doorgaan op deze velden uw naam dragen 

• we plaatsen een grote beachvlag op uw veld om dit visueel aan te duiden 

• 10 ingangstickets voor de Nationale Finaledag op de velden van KFC Nijlen + 2 parkingkaarten 
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EXCLUSIEVE COMMERCIËLE PARTNER 

 

 
Prijzen excl. 21% BTW 

                       EXCLUSIEVE  

   TORNOOISPONSOR / NAAMSPONSOR 

 

Voor deze formule bespreken wij graag samen met u de mogelijkheden en de prijs. 

• het bekertornooi zal/kan naar Uw firma vernoemd worden in combinatie met de naam van de orga-

nisator (WM Youth Cup) en dit gedurende de totale periode van het tornooi (9 maanden!) én de 

maanden hieraan voorafgaand tijdens de inschrijvingsperiode 

• bij de loting van elke categorie (44 lotingen in het Gold format!) op social media zal jullie logo mi-

nutenlang in beeld zijn… of in totaal enkele uren! 

• tornooiwebsite: prominent plaatsen van uw logo met link naar uw website die constant zichtbaar is 

bij alle reeksen & categorieën  

• 124 reeksen bij WM Youth Cup (Gold / Silver & Bronze) 

• uw logo op alle digitale kanalen van ons bekertornooi (wedstrijdschema’s, infobrochures,…) 

• plaatsen van Uw logo op de ‘Hoofdsponsorpagina’ van de tornooisite 

• vermelding van Uw naam en logo in alle communicatie rond ons tornooi (bij uitnodigingen, opstu-

ren van tornooibrochures,...) 

•   5x per seizoen kan je ons reclame aanleveren (digitale flyer of promofilmpje) dat wij dan op al on-
ze sociale kanalen publiceren (eventueel in combinatie met een promocampagne met kortingscode) 

• tijdens de Nat. Finale zal het FINALEVELD naar uw bedrijf genoemd worden 

• vermelding van Uw merk als hoofdsponsor op alle prijsuitreikingen tijdens de Nat. Finaledagen (20x) 

• mogelijkheid om banners, vlaggen,... op voorhand aan te leveren die wij ophangen/plaatsen tijdens 

de Nationale Finaledag 

• mogelijkheid om folders of ander promotiemateriaal uit te delen of aan de ingang te verspreiden 

tijdens de Nationale Finale (begin mei) 

• mogelijkheid tot promostand op de tornooilocatie van de Nationale FINALE (zelf te plaatsen en te 

bemannen) 

• 25 ingangskaarten tijdens onze Nationale Finaledag + 6 parkeerplaatsen 
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ONZE TROEVEN ! 

 

 

Contacteer ons 
WM Soccer Events  (Verantw. WM Youth Cup) 

Wim Moortgat                            

0477/57.25.80                                                      

wmsoccerevents@hotmail.com  

   

Niet 1 of enkele dagen… maar 12 maanden  

publiciteit voor uw bedrijf! 

Visibiliteit over het hele land… of specifiek 

in één of meerdere regio’s! 

De jeugd is  

de toekomst! 

Het grootste bekerconcept voor jeugdvoetbal in 

België op NATIONAAL niveau! 

Een concept met een groot groeipo-

tentieel waarbij we de huidige partners 

graag aan boord houden! 

Contacteer ons 
Sponsor Verantwoordelijke 

Steven Jacobs        

0497/84.67.67                                                      

stevenjacobs_10@hotmail.com   
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SPONSOROVEREENKOMST 

 

 
 

Voornaam en naam  

Handelend in naam van (bedrijf of merk)  

Emailadres  

Straat en nummer  

Postcode en plaats  

BTW-nummer  

Kiest voor sponsorformule  

Voor een bedrag van (exclusief BTW)  

Datum overeenkomst  

Handtekening sponsor  

Naam en handtekening medewerker  

De sponsor ontvangt een afschrift van de overeenkomst. 

 

De sponsorbedragen kunnen gestort worden  op rekeningnummer: BE31 7340 5202 5755 

van WM Soccer Events met vermelding  van naam & adres van de sponsor + vermelding 

‘Sponsoring WM Youth Cup’. 


