
Olen United
sponsormogelijkheden



Bij Olen United beleef je voetbal samen, op een kwalitatieve, competitieve 
maar ook plezierige manier !

Olen United is in 2017 geboren uit de fusie Achter Olen en KAC Olen. Gestart met 20 ploegen, zijn we 
intussen gegroeid tot een toegankelijke familieclub met 24 ploegen in competitie, en waar 
sportiviteit, prestaties en samenhorigheid hand in hand gaan. Of je nu net begint als 5jarige, of ietwat 
oudere jeugdspeler, ga je voor een plaatsje in het eerste elftal of kom je gewoon voor je plezier elke 
week voetballen, voor iedereen tracht Olen United een omgeving te bieden waar je jezelf op je eigen 
niveau kan ontwikkelen en tevens plezier kan maken.

Intussen heeft Olen United als één van de grootste sportclubs met ondertussen een 350 leden 
waarvan een 260 jeugdspelers, een belangrijke positie ingenomen in het sportieve en 
maatschappelijke leven van Olen. Dit willen we vooral ondersteunen en verder uitbouwen door onze 
leden en begeleiders de gepaste opleidingen aan te bieden in een moderne accommodatie, waarbij 
onze jeugdwerking steeds centraal dient blijven te staan.
In 2021 hebben we hiervoor onze jeugdorganisatie stevig versterkt en uitgewerkt, waardoor we er 
ook in geslaagd zijn om een voetbalkwaliteitslabel te behalen en onze eerste ‘Double Pass’ Ster 
ontvangen hebben.    



Verdeling populatie



De voorbije jaren hebben we hiervoor al een aantal investeringen 
gerealiseerd : 
• Heraanleg A1 terrein 
• Heraanleg A4 terreinen
• Bouw van 2 bijkomende kleedkamers
• Extra terreinverlichting
• Aankoop tractor
• Nieuwe verwarmingsketels

Naast organisatie van de jeugdwerking is 
accommodatie de tweede belangrijke pijler…



Er staan zeker nog een aantal investeringen op onze wachtlijst voor 
de volgende jaren : 
• Heraanleg A2
• Heraanleg A3 terrein
• Nieuw kleedkamercomplex met 8 kleedkamers
• Afbraak en renovatie trainingscomplex
• Nieuwe verlichting trainingscomplex
• Nieuw inkomgebouw en opslagplaats
• Renovatie kantines

Om onze ambities te realiseren en onze talenten verder te kunnen 
ontwikkelen, blijven structurele investeringen in de toekomst 
noodzakelijk. Daarbij hechten we grote waarde aan de 
samenwerking met onze sponsoren om hier vanuit een 
gemeenschappelijk belang vorm aan te kunnen geven.

… en dienen we hier de volgende jaren zeker ook 
nog in te investeren



Sponsor worden van Olen United ?

Bij Olen United realiseren we ons dat u als sponsor meer ‘waar voor 
uw geld’ wil en niet alleen maar uit goodwill een sportvereniging 
sponsort. Ook al zeggen we daar natuurlijk geen nee tegen…
Sponsoring dient uiteindelijk bij te dragen aan de naambekendheid en 
omzetgroei van uw onderneming.

Vanuit de sponsorcommissie van Olen United zoeken we actief de 
samenwerking op met onze sponsoren. Een ledenaanbieding in onze 
maandelijkse nieuwsbrief, een aankondiging of open deur dag op 
onze website of onze facebookpagina, uw logo op onze teamkledij, 
een sportdag met uw bedrijf op onze terreinen, een persoonlijke 
bijdrage ? We denken graag met u mee om maatwerk te leveren.

Heeft u het liever iets gemakkelijker ? Dan hebben we voor u een 
aantal aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld.



Onze
sponsor

pakketten





Contact :
Gert Soontjens – gert.soontjens@telenet.be
Paul Van de Water – paul.vandewater@gmail.com
Algemeen - olenunited@outlook.com
https://olenunited.be
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