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1. Inleiding 
 
In dit document wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden 
om met onze vereniging een financiële of ondersteunende samenwerking aan te 
gaan. De voorbeelden en/of opsommingen zijn natuurlijk niet limitatief. KnA-
Kraainem,vzw staat klaar om alle mogelijkheden met investeerders, sponsors en 
occasionele reclamemakers te bespreken.  
 
Versienummer: 04 
Versiedatum : 12 januari 2010. 
Samenstelling: Michel Renders 
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3. Even voorstellen 
Onze korte geschiedenis 
 

Onze vereniging zag het levenslicht in 1924. De inwoners uit de 
arbeiderswijken van Laag-Kraainem (nu grotendeels verdwenen) 
waren het eerste doelpubliek. Zeer in de trend van die periode 
werd in de schoot van “de partij” een turnkring opgericht.  Elke 
zichzelf respecterende politieke beweging moest en zou indertijd 
een sportief uithangbord hebben, liefst met trommelkorps en 
vaandels op kop! 

 
Tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd er duchtig aan 
gymnastiek gedaan in het volkshuis van Kraainem met meer dan 
50 Kraainemse leden. De Duitse invasie maakte hieraan een 
einde.  Na deze sombere jaren gingen enkele oude, getrouwen 
terug van start met de vereniging. Een 16-tal oud leden daagden 
toen op. Het werd een werk van lange adem. 
 
Gelukkig kon de vereniging rekenen op enkele zeer enthousiaste 
vrijwilligers. Een provinciaal turnfeest in het zand van de 
Statieplaats – de huidige Oud-Strijderslaan/Dezangrélaan in 1952, 
deelname aan een internationaal turntreffen in Zwitserland in 1946, 
wedstrijden op provinciaal en nationaal gebied. Alles werd mogelijk 
gemaakt door deze enkelingen met de schaarse, beschikbare 
middelen. De zaal in Kraainem werd te oud en te vervallen en 
daardoor zocht de turnkring een onderkomen in het naburige 
St.Stevens Woluwe. Van eind jaren ‟50 tot 1974 werd dit de 
thuisbasis. Naast turnen werd er vooral aan cabaret, toneel en 
dans gedaan. Prachtig amateurtoneel, cabaretopvoeringen en 
blijspelen werden door de leden naar voor gebracht. Opbrengst 
van dit alles ging steeds naar de turnkas. 
 
De opening van de gemeentelijke sporthal in 1974 zorgde ervoor 
dat de vereniging terug naar Kraainem kwam. Door de – voor die 
tijd – uitzonderlijk goede infrastructuur ging het zuiver turnen meer 
en meer aan belang winnen. Nieuwe turndisciplines zagen het licht 
bij KnA. Ritmische gym, tumbling, Jazz-gymnastiek. Ook de 
politieke banden vervaagden meer en meer om ten slotte helemaal 
te verdwijnen in de jaren ‟80. 

 
De bestuursleden van KnA investeerden zich ook volledig in de 
nieuwe structuren die in Kraainem werden opgericht. KnA is 
medeoprichter van de Culturele raad en de sportraad van 
Kraainem. Leden van KnA zijn steeds afgevaardigd naar 
verschillende provinciale en federale comités. Het voorzitterschap 
van zowel, Artistieke Gym, Ritmische Gym als de STB koepel werd 
door mensen van KnA uitgeoefend. KnA levert ook de voorzitter en 
penningmeester van de sportraad. Onze vereniging werkt ook 
actief mee aan het opstellen van de Integrale Kwaliteitsnorm voor 
Gymnastiek en mag sinds 1999 het logo van kwaliteitsclub dragen. 
 

De vereniging nu 
 
KnA-Kraainem heeft zichzelf als vzw omgevormd in 1998 en is een 
volwaardige vereniging in het Kraainemse sociale en sportieve 
gebeuren geworden. Zij is ondertussen de grootste Vlaamse 
sportvereniging van de gemeente en tracht nog steeds met nieuwe 
initiatieven nieuwe leden warm te maken voor deze fijne sport. 
Bijna 250 leden hebben verkozen bij onze vereniging aan te 
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sluiten, waar zij omkadert worden door geschoolde vrijwilligers. 
Sporters uit meer dan 10 verschillende nationaliteiten zijn al bij ons 
aangesloten.  

Recent werden nieuwere, trendy, turndisciplines zoals Cardio-

Callanetics, Callanetics, Salsa-Aerobics, Rope skipping, 

Zumba, Pilates, AirTrack en Maxi Trampoline in het aanbod 
opgenomen. 

KnA trekt voluit de kaart van het recreatief turnen. Investeringen 
zijn dan ook geconcentreerd op die toestellen en opstellingen die 
het mogelijk maken om een zo breed mogelijk publiek aan te 
spreken. De Maxi-Trampoline en onze AirTrack zijn hiervan het 
grote stichtende voorbeeld. 
 
Naast het zuivere turnen, investeert KnA ook in VENKRA, een 
nieuwe vendeliersafdeling. Zij verzorgen de optochten en 
demonstraties en zorgen voor de naamsbekendheid van de 
vereniging. 

 

 
 
 

4. Onze visie 
 
KnA-Kraainem, vzw wil zich als Vlaamse sportvereniging profileren 
binnen „De Rand‟ rond Brussel als een vereniging die een zo groot 
mogelijk publiek kan mobiliseren om actief aan gezonde, 
recreatieve sportbeleving te doen. 
 
Zij wil hiervoor, een zo breed mogelijk pallet van disciplines 
aanbieden.  
 
Zij wenst alle lagen van de bevolking aan te spreken; jongeren, 
volwassenen en ouderen. 
 
Zij wenst door het sporten een integratiebeleid te stimuleren. 
Anderstaligen en buitenlanders sporten samen met Vlaamse 
mensen. 
 
KnA-Kraainem is enkel actief op recreatief en demo gebied. Zij zal 
enkel competitieve richtingen aanbieden indien er voldoende lokale 
steun en vraag naar is. Daarnaast streeft zij ernaar om leden die 
competitie willen doen, een degelijk alternatief aan te bieden door 
samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.  
 
Door haar sociale ingesteldheid zal de vereniging er ook zorg voor 
dragen dat minder gegoeden of andersvaliden een waardige plaats 
kunnen krijgen binnen de verenigingsstructuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sponsoring 
 
Structurele ondersteuning is bijna onbestaande in onze „faciliteiten‟ 
gemeente. Buiten een kleine subsidie vanuit het gemeentebestuur 
en een jaarlijks herzienbare basiswerkingondersteuning van de 
Vlaamse Gemeenschap is het een kwestie van zelf behelpen.  
 
Sponsoring bij verenigingen die duidelijk de kaart van het 
recreatieve trekken is niet makkelijk te bekomen. Hoewel meer dan 
87% van onze landgenoten aangesloten is aan een recreatieve 
vereniging, gaat het merendeel van de sponsoring vlot naar de 
competitieve sporten.  Nochtans denken wij dat zonder een goede, 
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degelijke basiswerking, van hoogstaande competitie niet veel in 
huis komt. 
 
KnA staat dan ook open voor elk voorstel voor structurele, korte of 
langdurige sponsoring vanuit bedrijven of groeperingen. 
 
Mogelijke sponsoring kan gebeuren  

- publiciteit op de AirTrack.  De zijkanten van de AirTrack (2 
x 15m) lenen zich perfect tot het plaatsen van 
reclameboodschappen. 

- Kledijsponsoring verantwoordelijken. Bijdrage in de 
aankoop van trainings- en sportmateriaal 

- Kledijsponsoring optredens. Onze demo-ploegen treden 
regelmatig op bij open-deurdagen, braderies en op 
uitnodiging. 

- Materiaalsponsoring. Ook op ons nieuw materiaal kan 
publiciteit aangebracht worden.  

- Nieuw – info@kraainem.be onze electronische nieuwsbrief 
- Onze website: www.kna-kraainem.be 
- En nog vele andere mogelijkheden om samen te 

bespreken. 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. Reclame 
 
KnA richt regelmatig activiteiten in. Het grootste is waarschijnlijk 
ons jaarlijks turngala in de sporthal van Kraainem. Dit is, naar 
opkomst, het grootste evenement in onze gemeente. 
 
Maar ook hierbuiten is KnA actief op een hoop evenementen. 

 
Ook hier bestaat de mogelijkheid om samen met ons reclame te 
maken.  

- programmaboekjes 
- flyers 
- affiches 
- e-mail uitnodigingen 
- briefpapier 
- en andere. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Voorwaarden – prijzen 
 
Dit zijn onze standaard voorstellen. Deze kunnen aangepast 

worden tijdens onderlinge besprekingen. 
AirTrack 

 
De AirTrack leent zich uitstekend tot het plaatsen van publiciteit. Dit 
toestel heeft een zeer hoge zichtbaarheid. 
 
Keuze1: een ruimte van 2 meter lengte op 30 cm hoogte. 
Keuze2: 2 maal een ruimte van 1 meter lengte op 30 cm hoogte 
Keuze3: een combinatie van beide mogelijkheden. 
 
Hoe? 

- zelfklevende letters of oppervlakte van de juiste afmeting. 
- Geschikt om vele keren opgeplooid en gerold te worden 

mailto:info@kraainem.be
http://www.kna-kraainem.be/
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zonder los te laten. 
- Met kleefstof geschikt voor het materiaal (pvc/rubber) van 

de Airtrack (springkasteel).  
 
Bijkomende voordelen? 

- reclame tijdens de verplaatsingen, demo‟s en open-deur 
activiteiten. 

 
Hoeveel? 

- de aangebrachte reclameboodschap blijft voor een periode 
van 3 jaar op onze airtrack. 

- Als sponsoring vragen wij € 750.00 voor keuze 1 of 2. 
(€250,00 per jaar) 

- Andere combinaties op aanvraag. 
- Aanmaakkosten van de boodschap ten uwe laste. 

Informatie over aanbevolen bedrijf die deze kan aanmaken 
kunnen wij u bezorgen. 

 

Kledijsponsoring 
 
In samenspraak met de sponsor kan gekozen worden om de kledij 
van zowel onze leiding als leden te sponsoren. 
 
Leiding: 

- draagt trainingspak tijdens lessen, optredens en 
demonstraties. 

- Opvallende kleuren maken de zichtbaarheid groter. 
 
Leden: 

- draagt uniforme turnpakken tijdens optredens en 
galafeesten. 

- Mogelijkheid om kleine boodschappen op aan te brengen. 
- Mogelijkheid om T-shirts met reclame te dragen. 

 
VENKRA: 

- Vendeliers draagt uniforme pakken tijdens optredens en 
demonstraties. 

- Mogelijkheid om kleine boodschappen op aan te brengen. 
- Mogelijkheid om T-shirts met reclame te dragen. 

 
Interesse? Gelieve ons te contacteren voor concrete afspraken en 
voorstellen. 
 

 
 

www.kna-kraainem.be 
 
De webside van KnA-Kraainem is sinds 1999 on-line op het 
internet. Maandelijks bezoeken meer dan 300 individuele 
gebruikers de website. Ideaal om uw reclamebanner te plaatsen 
aan zeer voordelige voorwaarden.  
 
Hoeveel? 

- Kleine banner/logo met link naar eigen website : € 75,00 
per jaar. 

- Grote banner/logo met link naar eigen website : € 150,00 
per jaar. 

- Andere formaten af te spreken. 
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Programmabladen – affiches activiteiten 
 
Bij elke organisatie van onze vereniging maken wij uitnodigingen, 
affiches en programmaboekjes. Ook hier is reclame op zijn plaats.  
 
Hoeveel? 

- Turngala hoofdsponsor reclame: € 450,00. 
- Turngala sub-sponsor reclame: € 75,00 
- Andere formaten en activiteiten af te spreken. 

 
Sponsoring  = gratis toegang voor 2 personen op onze activiteiten 
met voorbehouden plaatsen. 
 

KnA-Briefpapier  
 
KnA-Kraainem laat toe om uw sponsorgegevens op het briefpapier 
te plaatsen in de kantlijn van elk blad. Deze lay-out is in gebruik 
voor alle officiële correspondentie en interne berichtgeving.  
 
Hoeveel? 

- € 150,00 per jaar. 
- Andere formaten af te spreken. 

 

Algemene sponsor 
 
Algemene sponsor :  

- website 
- info@kna-kraainem.be  
- turngala publiciteit 
- briefpapier 

 
Hoeveel?  

- € 900,00 per jaar. 
- Inclusief 2 gratis plaatsen bij al onze organisaties. 

 

 
 

 

 
 
 
 

8. Beperkingen 
 

- de boodschappen moeten sociaal aanvaardbaar zijn in 
onze omgeving. 

- De boodschappen mogen niet racistisch, beledigend, 
gewelddadig of discriminerend overkomen. Zij mogen niet 
buiten onze ethische waarden vallen en voldoen aan de 
geldende wetgeving. 

- De raad van bestuur van KnA-Kraainem, vzw heeft het 
beslissingsrecht en behoudt het recht om 
reclame/sponsoring te weigeren. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kna-kraainem.be
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9. Inlichtingen 
 
Wenst u meer inlichtingen? 
Wenst u ons te ontmoeten? 
Hebt u ideeën die u met ons wilt bespreken? 
 
Onze coördinaten: 
Turnkring KnA-Kraainem,vzw 
Michel Renders 
Bosstraat 11 – 1950 Kraainem. 
Tel. 0474/ 694 008. 
e-mail: info@kna-kraainem.be 
website : www.kna-kraainem.be  
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