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Wat is FootGolf?

De sport FootGolf is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief van oud-profvoetballer Willem 
Korsten. Hij speelde gedurende zijn loopbaan op trainingen al een soortgelijke variant. Hierbij was 
de bedoeling om de bal van het trainingsveld in zo min mogelijk trappen in de kleedkamer te 
krijgen.
Footgolf is een combinatie van golf en voetbal, en wordt met een voetbal gespeeld. Doel is de bal in 
zo min mogelijk trappen in de hole te krijgen, die speciaal voor dit spel een doorsnede van 52 cm 
heeft en wordt gespeeld op een golfbaan. Footgolf kan door iedereen gespeeld worden.
Je kunt je traptechniek etaleren en je speelt op een perfect geprepareerde grasmat. Naast inzicht, 
precisie en traptechniek moeten spelers ook rekening houden met bunkers, waterhindernissen en 
natuurlijke hindernissen.



Wie is Belgian FootGolf?

Belgian FootGolf Association VZW is opgericht in 2013 en is gestaag gegroeid doorheen de jaren. BFGA 
is ook erkend als nationale federatie en daardoor ook lid van de FIFG (Fédération Internationale 
FootGolf). Initieel werd de competitie individueel gespeeld. Sinds 2019 is er naast de individuele 
competitie ook een clubcompetitie. Jaarlijks organiseren we een Belgian allround Tour(+-15 
tornooien), een internationaal tornooi en een clubcompetitie. In 2020 starten we ook met een 
dubbelcompetitie. Doorheen de jaren is ons ledenaantal gestaag gegroeid. 



Kerncijfers Belgian FootGolf?

Aantal unieke spelers-> +-500
Aantal spelers top 50 World tour-> 2
Aantal spelers top 100 World Tour-> 5 
EK landencompetitie-> 11 de plaats
WK landencompetitie-> 8ste plaats
Aantal geselecteerden voor de Worldcup in Japan 2020 -> 12
Aantal views op facebook per bericht: min 400 max 7.500(zonder bijkomende promotie-> 2020 planning)



Wat is het doel van dit sponsorplan?

Het doel is om extra inkomsten genereren zodat we onze sport extra kunnen promoten 
en de inschrijvingsgelden voor onze tornooien zo laag mogelijk kunnen houden, op deze 
manier kunnen we extra deelnemers aantrekken. De tour van het allround 
kampioenschap gaat door een aantal provincies van België en zal gepromoot worden op 
de sociale media. Jullie (merk)naam zal door veel mensen gezien worden. De tour zal 
bestaan uit 15 rondes. De locaties zijn gespreid over Vlaanderen en Wallonië.



Sponsorvoorstellen 2020 aanbod

• Vermelding en aanwezigheid Award Ceremonie eind 2020
• Vermelding website met logo
• Vermelding Scorecard tornooi
• Vermelding tornooi-evenement leden en niet leden
• Vermelding facebook
• Sponsor vermelding aftrap per hole
• Sponsor vermelding per tornooi
• Partner Clubkampioenschap
• Partner Belgisch kampioenschap Allround (men, seniors, vrouwen, jeugdcompetitie)
• Partner BFGA WorldCup 2020 te Japan



Package 1: Supporter BFGA
• Uitnodiging 2 personen Award Ceremonie
• Vermelding Website met logo Supporter page
• Kostprijs 150 EUR
• Aantal: ongelimiteerd

Package 2: Hole Sponsor BFGA
• Uitnodiging 2 personen Award Ceremonie
• Vermelding Website met logo Hole Sponsor page
• Sponsorvermelding 1 hole elk tornooi
• Sponsorvermelding tornooi evenement Facebook
• Kostprijs 250 EUR
• Aantal: 18



Package 3: Partner Clubcompetitie BFGA
• Uitnodiging 2 personen Award Ceremonie
• Vermelding Website met logo Clubcompetitie pagina
• Sponsorvermelding ieder tornooi
• Clubkampioenschap draagt jullie naam
• Sponsorvermelding met logo uitnodiging leden en niet leden
• Sponsorvermelding met logo facebook 
• Kostprijs 1.000 EUR
• Aantal: 1



Package 4: Partner Belgisch kampioenschap Allround BFGA
• Uitnodiging 4 personen Award Ceremonie
• Vermelding Website met logo allround pagina
• Sponsorvermelding ieder tornooi
• Allround kampioenschap draagt jullie naam
• Sponsorvermelding met logo uitnodiging leden en niet leden
• Sponsorvermelding met logo facebook 
• Vermelding Partner BFGA
• Logovisibiliteit tijdens tornooien (vlag of banner aan te leveren)
• Vermelding shirt achteraan tijdens Worldcup 2020 en Bestuursleden BFGA 

tijdens tornooien nationaal en internationaal
• Kostprijs 5.000 EUR
• Aantal: 1



Package 5: Partner BFGA WorldCup 2020 te Japan
• Uitnodiging 4 personen Award Ceremonie
• Vermelding Website met logo WorldCup pagina
• Sponsorvermelding ieder tornooi
• Sponsorvermelding WorldCup communicatie vanuit BFGA
• Sponsorvermelding met logo facebook 
• Vermelding Partner BFGA WorldCup 2020
• Vermelding shirt(vooraan) en kleding tijdens Worldcup 2020 en Bestuursleden 

BFGA tijdens tornooien nationaal en internationaal
• Kostprijs 3.000 EUR
• Aantal: 1



BFGA kan u steeds een factuur opmaken voor de sponsoring en u hiervoor bewijzen 
leveren voor fiscale doeleinden.

BFGA denkt mee aan lange termijncontracten voor partnerships.

BFGA staat open voor andere voorstellen die passen binnen jullie marketingstrategie.



Nog vragen?
Email: info@Footgolfbelgium.com

of bel naar 0496.47.03.74

www.footgolfbelgium.com


