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Lid van 

Koninklijke Belgische Basketbalbond 

Vlaamse Basketbal Liga 

Adres maatschappelijke zetel en terreinen 

Gemeentelijke Sporthal Laarne, Leeweg 26, 9270 Laarne 

  



 

KBBC SPARTA LAARNE stelt zich graag aan u voor … 

 

Algemene gegevens 

HERENAFDELING 

- 25 actieve leden 

- 2 seniorploegen in competitie 

o A-ploeg in 1e provinciale 

o B-ploeg in 3e provinciale 

- Ambities: 

o A-ploeg: top 5 1e provinciale 

o B-ploeg: top 5 en jongeren groeikansen geven tot doorstroom naar A-ploeg 

 

JEUGDWERKING 

- 180 actieve leden 

-  14 ploegen in gewestelijke, provinciale en landelijke competities 

o Balschool (geen competitie) 

o Basketacademie (geen competitie) 

o U8 gemengd (vanaf nieuwjaar competitie) 

o U10 gemengd 

o U12 Gemengd 

o U14 Jongens en Meisjes 

o U16 Jongens 

o U18 Jongens 

o U21 Jongens 

- Spelers, coaches en supporters afkomstig uit een straal van 25 km rond Laarne 

- De wedstrijden omvatten competitiewedstrijden, bekerwedstrijden (Beker van Oost–Vlaanderen en beker van 

Vlaanderen) en tornooien 



 

Bestuursstructuur 

 

ORGANIGRAM 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

Algemene voorzitter 

Tom Monsieur 

0476 23 91 24 

tom.monsieur@telenet.be 

Clubsecretaris 

Kristof Scheirlinck 

0478 54 90 12 

kristofscheirlinck@hotmail.com 

Clubpenningmeester 

Filip De Kee 

0473 99 37 13 

filip.de.kee@gmail.com 

Tekenend lid 

Bart Hauters 

0478 62 98 13 

bart.hauters@myonline.be 

Tekenend lid 

Stijn Van den Bossche 

0496 45 50 18 

stijn.vdbossche81@gmail.com 

Tekenend lid 

Steven De Somviele 

0495 59 90 82 

steven.de.somiele@telenet.be 
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Sponsoringopties 

Alle bedragen worden weergegeven excl. Btw. 

 

WEDSTRIJDKLEDIJ 

Overeenkomsten voor wedstrijdkledij worden gemaakt over een termijn van drie seizoenen. De weergegeven bedragen 

bevatten de kost voor één seizoen. 

Seniores Heren 

Sponsoring op wedstrijdshirt of –broek van één team 

Voorzijde shirt: 1000 euro 

Achterzijde shirt: 750 euro 

Broek: 500 euro 

Sponsoring op opwarmingshesje van één team 

Opwarmingshesjes: voorkant: 400 euro 

     achterkant: 300 euro 

Jeugd 

Sponsoring op wedstrijdshirt of –broek van één team 

Voor- of achterzijde shirt: 500 euro 

Broek: 400 euro 

Sponsoring op opwarmingshesje van één team 

Opwarmingshesjes: voor- of achterkant: 300 euro 

PUBLICITEITSBORDEN 

Per seizoen: paneel (0,60m x 1,20m): 300 euro 

Paneel wordt aangeleverd door de sponsor of door Sparta aangemaakt tegen meerprijs (55 euro) 

De publiciteitsborden worden uitgestald bij alle thuiswedstrijden van alle ploegen van Upkot Sparta Laarne. 

WEDSTRIJDBAL 

Wenst u een opworp te geven bij een van onze thuiswedstrijden? Dit kan door een wedstrijdbal symbolisch te schenken. 

Dit kost 120 euro.  

WEDSTRIJDKALENDER 

Jaarlijks maken wij een wedstrijdkalender op. Deze kalender bestaat uit een karton achterbord waarop een boekje met 

afscheurbare bladen met de data en uren van de thuiswedstrijden van onze ploegen weergegeven is. De reclamevakjes 

van 10cm op 5 cm rond deze kalender kosten per seizoen €75. De sponsor ontvangt uiteraard een eigen kalender. 

 

CONTACTGEGEVENS 

KBBC Sparta Laarne 

Tom Monsieur – 0476 23 91 24 

sparta.laarne@gmail.com 
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