
13 & 14 MEI 2023
INTERNATIONAAL U10 TORNOOI FC KLEIT

Become our partner



2022 KAA GENT

Erelijst

2007 CLUB BRUGGE - 2008 CLUB BRUGGE - 2009 CLUB BRUGGE - 2010 FC SCHALKE 04 - 2011 RSC ANDERLECHT 
2012 FC SCHALKE 04 - 2013 FEYENOORD - 2014 SV ZULTE WAREGEM - 2015 RSC ANDERLECHT

2016 RSCA ANDERLECHT - 2017 LOSC LILLE - 2018 PSV - 2019 WEST HAM UNITED - 2020/2021 COVID 19 



Het internationaal U10 tornooi Fc Kleit is ongetwijfeld bij de meest prestigieuze tornooien dat ons landje rijk is.  

Door een uitstekende organisatie werd in de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd. Binnen- en buitenlandse teams, met vaak een rijke traditie aan tornooideelnames, 
prijzen de organisatie en de familiale sfeer die er heerst op Fc Kleit.  

Daarom horen wij als organisatie ieder jaar dat het internationaal U10 tornooi een toptornooi voor U10 spelertjes is. Door de medewerking van tientallen vrijwilligers en partners 
kunnen wij de 15de  editie van ons tornooi, dat zal plaatsvinden op 13-14 mei 2023, aan u voorstellen.  

Woordje namens de organisatie

Dit jaar hopen wij terug 16 ploegen te mogen laten deelnemen aan ons tornooi. We krijgen elk jaar meer aanvragen van binnen en buitenlandse ploegen om aan ons prestigieuze tornooi te mogen 
deelnemen. Met 16 deelnemende ploegen komen wij deels tegemoet aan deze stijgende vraag tot deelname en hopen wij ook de sportieve spanning tijdens het tornooi op te drijven. Voor de edities van 
2022 waren kleppers als Manchester City (UK), Odense BK (DK), LOSC Lille (FR), Nantes (FR), Borussia Mönchengladbach (D), Utrecht en Feyenoord (NL) ingeschreven, samen met de Belgische top.  

De affiche is nog niet volledig maar zowel de Belgische top als clubs uit Nederland, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Italië en Duitsland zullen opnieuw van de partij zijn. We zijn al zeker van enkele 
nieuwe deelnemers, de namen zullen wij later bekendmaken. Één plaatsje op het hoofdtornooi is gereserveerd voor de winnaar van het voortornooi. Op 6 mei 2023 zullen 10 clubs uitvechten wie dat zal 

worden. Om te blijven groeien zoeken wij ieder jaar onze vaste partners op waarvoor wij hen heel dankbaar zijn. Wij hopen dat wij deze samenwerking in de toekomst kunnen verder zetten. 

U kunt ook één van onze partners worden en ons helpen het internationaal u10 tornooi nog te laten groeien tot de absolute Europese top. Het tornooi heeft toch heel wat mogelijkheden om uw bedrijf 
of zaak in de kijker te plaatsen. 

Meer hierover verneemt u verder bij het lezen van deze folder, indien nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen en u verder te informeren.  

Alvast bedankt namens de organisatie.



10U30 - 12U00 
APERITIEF MET HAPJES 

& 
12U00 - 14U00  

UITGEBREID BUFFET - TRENDY SALADES - FUNKY SIDE DISHES - GEGRILDE GROENTEN - ZALMFILETS OP CEDERHOUT - VARKENSHAASJE LOW & SLOW 
& 

14U00 - 16U00 
KOFFIE EN DESSERT 

& 
DRANK GRATIS TUSSEN 10U30 - 16U00 IN VIP-TENT 

VERNIEUWDE VIP FORMULE

SHOWCOOKING 

BY  

CATERING DECLERCK 

WWW.DECLERCKCATERING.BE  

http://WWW.DECLERCKCATERING.BE


TERREINPARTNER 1500€ 
Vermelding van uw naam bij omroepen aanvang wedstrijd (terrein 1 of 2) finale 

wedstrijden worden beide terreinsponsors omgeroepen 

Gratis toegang 10 personen voor één tornooidag  

Vermelding op onze Facebook pagina 

Publicitaire vertoning op led scherm (volledig scherm) 

VIP voor 6 personen op ZONDAG (tussen 10u30 en 16u)  

Banners naast het veld (hoeveel te bespreken) 

Vermelding op de hoofdpagina tornooi website met link naar eigen site  

Vermelding op affiche (onderaan) 

TORNOOIPARTNER 
Prijs te bespreken vanaf 15000€ minimum 5 jaar 

Tornooi krijgt uw naam bv: …… U10 CUP FC KLEIT 

Tornooilogo met verwerking naam bedrijf in logo van Fc Kleit 

Gratis toegang x personen voor één tornooidag 

Vermelding op onze Facebook pagina 

Publicitaire vertoning op led scherm (volledig scherm) 

VIP voor x personen op ZONDAG  (tussen 10u30 en 16u)  

Vermelding op de hoofdpagina tornooi website met link naar eigen site  

Op iedere affiche, flyer bedeling  groot Maldegem, … verschijnt de naam van uw 
bedrijf  

Visibiliteit door zelf ophangen vlag, spandoek, plaatsen bestelwagen, ….te 
bespreken wat mogelijk is 

PARTNERFORMULES 2023



GOLDEN PARTNER vanaf 1300€ 
Gratis toegang 10 personen voor één tornooidag  

Vermelding op Facebook pagina  

Publicitaire vertoning op led scherm (volledig scherm)  

VIP voor 8 personen op ZONDAG (tussen 10u30 en 16u)  

Mogelijkheid ophangen 3 banners  

Vermelding op de hoofdpagina tornooi website met link naar eigen site  

Vermelding op affiche  

Vermelding op flyer (bedeling groot Maldegem) 

BRONZE PARTNER vanaf 450€ 
Gratis toegang 6 personen voor één tornooidag 

  
Vermelding op Facebook pagina 

  
Publicitaire vertoning op led scherm (1/2 van het scherm)  

  
VIP voor 4 personen op ZONDAG (tussen 10u30 en 16u) 

  
Mogelijkheid ophangen 1 banner 

  
Vermelding op tornooi website met link naar eigen site  

VIP PARTNER 225€ 
Gratis toegang 4 personen voor één tornooidag 

  
Vermelding op Facebook pagina 

  
Publicitaire vertoning op led scherm ( ¼ van het scherm) 

  
VIP voor 2 personen op ZONDAG  (tussen 10u30 en 16u) 

SILVER PARTNER 650€ 

Gratis toegang 8 personen voor één tornooidag   

Vermelding op Facebook pagina  

Publicitaire vertoning op led scherm (volledig scherm)  

VIP voor 6 personen op ZONDAG (tussen 10u30 en 16u)  

Mogelijkheid ophangen 2 banners   

Vermelding op tornooi website met link naar eigen site   

Vermelding op affiche (onderaan) 



Wedstrijdbal finalewedstrijd 175€ 
  

Aftrap geven 

Foto met beide finalisten samen 

Gratis toegang met 2 personen op zondag  

Vermelding op Facebook pagina  

Publicitaire vertoning op led scherm ( ¼ van het scherm)

Fc Kleit en ons internationaal u10 tornooi hebben 
meer dan 1000 volgers op Facebook, Instagram en 

linkedIn. 
Banners ophangen op nadarhekken, dit kan 

uiteraard, alles is te bespreken. 

  

Onze website www.u10tornooifckleit.be  
bekijken dagelijks mensen over heel Europa en 

daarbuiten, met in mei pieken van 250 naar 450 
mensen per dag. 

!! Alle bedragen zijn exclusief BTW.  

LOKALE PARTNER 75€ 

Gratis toegang met 2 personen voor één tornooidag  

Vermelding op Facebook pagina 

Publicitaire vertoning op led scherm ( ¼ van het scherm) 

  

Info via info@fckleit.be of 0480/674770

http://www.u10tornooifckleit.be
mailto:info@fckleit.be

