
Geachte heer, mevrouw 

 

Langs deze weg hopen we u te kunnen overtuigen sponsor te worden van een zeer actieve schaak-

club in het Gentse. 

 

 

We bestaan sinds 1986 en hebben veel aandacht voor jeugdwerking en -opleiding.  Bijna wekelijks 

nemen onze jeugdleden deel aan toernooien over heel Vlaanderen en meestal komen één 

of meerdere daarvan ook op het podium. Ook op nationaal niveau lopen we flink in de kijker, getuige 

daarvan is het feit dat al drie jaar op rij een of meerdere jeugdspelers zich Belgisch jeugdkampioen 

mochten noemen: 

2019: Diana Musabayeva en Mateo Plomp 

2018: Maya Burssens 

2017: Maarten de Vleeschauwer en Diana Musabayeva 

Dit alles bewijst dat men op sportief vlak degelijk rekening dient te houden met onze club en dat we 

duidelijk geen eendagsvlieg zijn. 

Elke bijdrage verlicht de financiële druk. 

Mocht u de werking van de club eens van dichtbij willen meemaken is dat geen probleem, 

iedere vrijdag vanaf 19 uur is de club open. 

Ook een shirt-sponsor kan, neem contact op met info@demercatel.be voor meer info. 

We hopen op een positieve reactie. 

Vriendelijke groet 

Joannes Raepsaet 

en het voltallig bestuur schaakclub de Mercatel. 

 



 

INFORMATIE 

Schaakclub “De Mercatel” bestaat uit een tachtigtal leden en is een gezellige vriendenclub waar 

men op vrijdag terecht kan voor een spel(letje) schaak. 

Het bestuur wordt gevormd door een groep gemotiveerde vrijwilligers, die zich kosteloos inzetten om het 

reilen en zeilen van de club in goede banen te leiden. 

De club neemt deel aan verschillende competities, hiervoor ontvangt en bezoekt men meerdere 

malen per jaar andere clubs. 

Zelf richt “De Mercatel” ook toernooien in. Ons jeugdtoernooi, dat we ononderbroken organiseren sinds 1996, 

is één van de belangrijkste daarvan. 

Voor de leden zijn er verschillende competities, zoals clubcompetitie voor jeugd en volwassenen, 

blitz, rapid… 

Verder zijn er schaaklessen voorzien en is er een speciale jeugdopleiding. 

Jaarlijks is er het clubsouper, de familiedag en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie voor de leden en 

sponsors met hun partners. 

4 à 5 keer per jaar ontvangt elk lid en sponsor een clubblad met daarin verslagen over de belangrijkste gebeur-

tenissen die plaatsvinden in onze club. 

Sfeerbeelden over de club kunnen bekeken worden op onze website www.demercatel.be 

INKOMSTEN EN UITGAVEN 

De inkomsten zijn beperkt tot het innen van de lidgelden. 

De uitgaven, die steeds maar stijgen, gaan naar: 

Huur en onderhoud van het lokaal 

Lidgelden aan de schaakbond 

Jeugdwerking 

Aankoop en onderhoud schaakmateriaal 

Drukken van het clubblad 

Daar de huidige inkomsten de uitgaven niet kunnen dekken, wordt beroep gedaan op sponsoring. 

SPONSORING 

Schaakclub “De Mercatel” biedt volgende reclamemogelijkheden aan: 

Advertentie in het clubblad 

Spandoek en reclame op het jeugdtoernooi 

Advertentie op onze website 

Advertentie op notitiebladeren 



 

TARIEVEN SPONSORING, jaarlijks: 

A: advertentie in het clubblad:  

1 volledige bladzijde:   € 50 

½ bladzijde:    € 30 

1/3 bladzijde:    € 20 

B: Advertentie op de website:  € 30 

C: Advertentie op notitiebladeren: € 100 

D: Reclame op jeugdtoernooi:  

    advertentie op de folder + spandoek op het jeugdtoernooi: € 50. 

 

 


