
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW ONDERNEMING EN WAVOC 

KUNNEN SAMEN SCOREN! 



 
 
 

 

 

 

Wij zijn WAVOC, de Waverse Volleybalclub uit Onze Lieve Vrouw Waver. WAVOC bestaat dit seizoen 

43 jaar en in de afgelopen 10 jaar is er enorm geïnvesteerd in onze jeugdwerking. We tellen net geen 

300 leden, waarvan 220 jeugdleden.  

Werpt de WAVOC-jeugdwerking dan haar vruchten af? Jawel, in de competities zetten onze 

jeugdploegen mooie resultaten neer. Ook ontvingen we kwaliteitslabels vanwege de Vlaamse 

Volleybalbond en Sport Vlaanderen. Zo ontvingen we een Gouden Jeugdlabel provincie Antwerpen 

en mogen we ons met enige trots een Viersterrenclub in Vlaanderen noemen. 

Kortom, WAVOC is een gezonde club met een stevige structuur, gedragen door vrijwilligers die zich 

engageren in het dagelijks bestuur en in de sportieve werking. Ze worden bijgestaan door 

sympathisanten die eveneens een actieve rol innemen in de omkadering van de club. 

WAVOC is dus meer dan een club die volleybal mogelijk maakt: bij WAVOC ontmoeten leden 

elkaar, beleven ze plezierige en sportieve momenten. 

 

Onze bruisende jeugdwerking 

We kunnen onze sportieve kleinsten al vroeg met onze club en volleybal laten kennismaken: in onze 

bewegingsschool (3-6 jaar) met maar liefst 30 leden en in de volleybalschool (6-9 jaar) met 40 leden.. 

Enkele jaren geleden hebben we deze scholen opgestart en de eerste resultaten bij onze 

jeugdploegen zijn nu al zichtbaar. Hier ligt de rijke voedingsbodem van onze club… 

Natuurlijk is er ook in elke leeftijdscategorie nog instroom. In totaal kunnen we 17 jeugdploegen, 11 

meisjesploegen en 6 jongensploegen, in alle reeksen van U11 tot U17 laten trainen en wedstrijd 

spelen. 

Onze succesformule? Elke trainer-coach gaat met dezelfde basisgedachte aan de slag: onze 

volleyballers plezier laten beleven en speelkansen geven. Uiteraard brengen we ze volleybaltechniek 

en spelinzicht bij, zo kunnen de spelers zichtbaar evolueren volgens eigen niveau.  

Met ons talentontwikkelingsprogramma geven we ook extra kansen aan speler die competitiever 

ingesteld zijn. Concreet: zij nemen deel aan de provinciale competitie en aan de Champions League, 

waarin de beste ploegen uit Vlaanderen het tegen elkaar opnemen.  

De kroon op ons werk: WAVOC-jeugdspelers in de provinciale selectie Antwerpen en bij de Young 

Yellow Tigers (nationale ploeg). Dit toont duidelijk aan dat er talent groeit in onze club. 

 

 

 

 

We stellen ons even voor 



 
 

Onze sportieve volwassenen 

Met 7 volwassenenploegen in competitie en 1 recreantenploeg kunnen heel wat volwassenen zich 

sportief én competitief uitleven. Deze WAVOC-ploegen staan op het speelterrein: 

 De eerste dames- en herenploeg vormen het uithangbord van onze club: hun ambitie is om door 

te schuiven in de provinciale reeksen. Voor onze jeugdspelers een mooi doel om naartoe te 

werken. 

 De tweede dames- en herenploeg zijn eveneens sterke ploegen: moeten een vaste waarde zijn in 

de gewestelijke reeksen. 

 De derde en vierde damesploeg en de derde herenploeg treden aan in de KWB competitie: de 

beleving staat centraal, het competitieve aspect komt op de tweede plaats. 

 

Uw bedrijf uitdragen:  

  

 

Uw firma scoort met WAVOC… én andersom 

Met veel plezier en op een zeer sportieve manier zet WAVOC uw logo -en dus ook uw onderneming- 

in de spotlights: op wedstrijden in O.-L.-V.-Waver (Bruultjeshoek), regio Mechelen/Antwerpen en 

provincie Antwerpen, en over heel Vlaanderen via de Champions League. Lees verderop meer over 

de concrete mogelijkheden. 

Interessant: de WAVOC-thuiswedstrijden in sporthal Bruultjeshoek kunnen ieder weekend op een 

groot publiek rekenen. En niet alleen op de tribune supporteren toeschouwers voor de match, ook 

van in de cafetaria hebben bezoekers zicht op mooi volleybal. 

Uw firma hoort erbij 

Onze webmaster zorgt ervoor dat uw logo duidelijk zichtbaar is op onze website (homepage en 

sponsorpagina). Ook in de externe communicatie (bv. affiches, fb-posts) ontbreekt uw firma niet. En 

op evenementen zoals de Mosseldag, Kaas&Wijn en het Grastornooi voorzien we onze placemats 

van sponsorlogo’s en kunt u zelf ook eigen promomateriaal (laten) opstellen.  

Megalekkere mosselen 

Ieder jaar is de Mosseldag van WAVOC een voltreffer van formaat. In de voormiddag bereiden wij 

met de hele club -jong en oud, spelers, trainers en bestuur- met veel plezier de mosseltjes die u en 

een tweede persoon ’s namiddags of ’s avonds gratis kunnen komen eten (dit zolang de shirt- en/of 

broeksponsoring loopt). U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Say cheese! 

Natuurlijk gaan wij graag met u op de foto! Want wat is er fijner dan uw warme gebaar op beeld vast 

te leggen? Deze foto kunt u op een prominente plaats in uw zaak omhoog hangen, zo toont u aan de 

buitenwereld dat u het lokale verenigingsleven hoog in het vaandel draagt en een waardevolle 

bijdrage aan (jeugd)sport levert.   

Wat kan WAVOC voor u betekenen? 



 
 
 

 

 

 

Onze club houdt het lidgeld bewust laag, zodat elk lid de kans krijgt om zijn of haar geliefde sport te 

beoefenen. Tegelijk zien we dat de clubwerking zelf duurder wordt, bv. huur sporthal, 

inschrijvingsgeld VVB, aankoop materiaal, ... Onze club zet dan wel jaarlijks evenementen en acties 

op touw, maar alleen daarmee kunnen we de werking niet helemaal financieren. Via sponsoring kan 

u onze club mee financieel ondersteunen, zeker een warm gebaar. 

U kan hierbij uit verschillende sponsorformules kiezen: 

 

 

 

Heeft u interesse in onze club, in een bepaalde ploeg? Of heeft u een ander fijn voorstel? We horen 

het graag! Neem contact met een bestuurslid via info@wavoc.be of met onze voorzitter Ives 

Goovaerts via ives.goovaerts.wavoc@gmail.com  

 

Wij kijken alvast uit naar een waardevolle samenwerking met u en uw onderneming! 

 

Sportieve groeten, 

Het WAVOC-bestuur 

 

sponsorformule bedrag sponsorperiode 

shirtsponsoring vooraan + achteraan € 1650,00 voor 3 jaar 

shirtsponsoring vooraan € 900,00 voor 3 jaar 

broeksponsoring achteraan € 350,00 voor 1 jaar 

wedstrijdbal 
= vermelding voor de match en via website 

€ 60,00 eenmalig 

Hoe kan u ons warm steunen? 
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