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WAVOC,  

Meer dan alleen maar volleybal! 
 

 

Met meer dan 45 jaar op de teller, ooit ontkiemd uit de geesten van vijf oud-scouts, is de Waverse 

Voleybalclub (WAVOC) inmiddels een vast waarde. Een vaste waarde in het Waverse dorpsleven, 

maar ook een vaste waarde binnen de volleybalwereld.  

In onze ogen zijn we vooral een club die staat voor veel meer dan alleen maar volleybal! 

Met meer dan 200 jeugdleden en een Gouden Jeugdlabel, zijn we in de eerste plaats zeer fier op 

onze sterke jeugdwerking. Een jeugdwerking waar sportiviteit, talentontwikkeling en persoonlijke 

ontplooiing centraal staat, omkaderd door ervaren trainers en coördinators. Een visie die ons 

meerdere kwaliteitslabels heeft doen vergaren van de Vlaamse Volleybalbond en Topsport 

Vlaanderen en ons een 4-sterrenclub in Vlaanderen maakt. 

Met onze 17 ploegen in alle reeksen van de U11-U17, hebben we dan ook ondertussen ook al de 

nodige kampioenen in ons midden. Sportieve groei die we opbouwen door deelname aan de 

Champions league volleybal en meerdere jeugdspelers in de provinciale selectie bij de Young Yellow 

Tigers.  

Onze volwassenwerking, met 7 volwassenenploegen en 1 recreantenploeg, definieert dan weer 

duidelijke doelen per ploeg. Gaande van competitiviteit en focus op promotie naar hogere reeksen, 

op provinciaal en gewestelijk niveau, tot spelen voor plezier. Mooie resultaten zijn dan ook het 

gevolg van al dat jeugdig enthousiasme en de ervaring die we door al de jaren hebben opgebouwd. 

Dit alles door een duidelijke doorstroom vanuit onze jeugd 

Bij deze willen we u in ieder geval alvast bedanken voor de overweging tot sponsoring van onze club 

en nodigen we u uit tot een verdere kennismaking op de volgende pagina’s. Zodoende kunnen we 

duidelijk maken wat onze club voor u kan beteken en U voor de club 

Alvast bedankt voor uw interesse! 
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Smash mee de bal over het net! 

 

Om te blijven scoren op lokaal en nationaal vlak, zijn we altijd op zoek naar spelers die ons mee een 

winnend team willen maken. Het sportieve nemen we voor onze rekening, maar op vlak van 

infrastructuur en middelen hopen we op een bijdrage van u en/of uw bedrijf! 

  

 

  

Brons 

 
o Duur: 2 jaar 

o Broeksponsoring achteraan 

o Logo en link op de webpagina 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prijs: € 395 / jaar  

Zilver 

 
o Duur: 3 jaar 

o Shirtsponsoring voor- of achteraan 

o Logo en link op de webpagina 

o Jaarlijks Sinterklaasontbijt voor 2 personen  

 

 

 

 

  

 

 

 

Prijs: € 495 / jaar  

Goud 

 
o Duur: 3 jaar 

o Shirtsponsoring vooraan + achteraan 

o Uitnodiging voor ons jaarlijks Toernooi 

o Logo en link op de webpagina 

o Jaarlijks Sinterklaasontbijt voor 4 personen  

o 1 wedstrijdbal 

 

 

 

 

Prijs: € 775 / jaar  



 
 

Supporter mee! 
 

Wil je de club graag een duwtje in de rug geven op 

een andere manier? 

 

Wedstrijdbal: € 60 / match 

Aankoop van een trainingsbal: € 35 / bal 

Drinkbaksponsor: € 100 / ploeg 

Steunend lid: € 25 / jaar 

 

 

 

 

Libero ! 

 
o Duur: 3 jaar 

o Een ploeg geduwd door jouw bedrijf 

o Shirtsponsoring voor- en achteraan 

o Broeksponsoring achteraan 

o Logo en link op de webpagina 

o Jaarlijks Sinterklaasontbijt voor 4 personen 

o 1 wedstrijdbal 

o Verrassingspakket! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Naast onze sponsorformules, zijn er ook tal van 

andere mogelijkheden. 

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! 

Prijs: € 925 / jaar  


