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Woord van de voorzitter 
 

We zijn verheugd u als potentiële partner onze vereniging Dames Voetbal Club Eva’s 
Tienen te mogen voorstellen. 

We zijn niet gewoon maar een ‘andere’ voetbalclub, maar wel een vereniging die 
meisjes, jonge dames en dames hun favoriete sport laat beoefenen en dit tot op het 
hoogste niveau indien ze dat wensen en kunnen. Van 8-jarigen tot 30-plussers. Hoewel 
we met onze A-ploeg in eerste nationale (KBVB) aantreden (zie resultaten verder), is de 
familiale sfeer in onze vereniging van het grootste belang. Het is dan ook belangrijk dat 
onze mogelijke partners deze waarde hoog in het vaandel dragen. 

We hopen van harte u als partner te mogen verwelkomen, zodat we samen onze 
doelstellingen kunnen behalen. 
 

Kerngegevens 

Zes teams (U11 - U13 - U16 - 2e provinciale - 1e provinciale - 1e nationale). De 2e  oudste 
club van het land en een pionier in het damesvoetbal sedert meer dan 40 jaar. 

Heel wat jeugdspelers en een ruime entourage van vrijwilligers die steeds klaar staan om 
hun bijdrage te leveren. 

Professionele omkadering voor elk team met een sportief en gediplomeerd 
begeleidingsteam. 

- een meertalige staf; 
- een uitgebreid dagelijks bestuur dat maandelijks samenkomt; 
- een raad van bestuur/financiële raad die tweemaandelijks vergadert; 
- een dynamische jeugdwerking; 
- een publicitair bereik van meer dan 30.000 mensen in Groot-Tienen en daarbuiten; 
- een actieve website; 
- een technisch beheerder (infrastructuur en omkadering); 
- een groeiende vereniging (steeds meer leden); 
- een mediateam met live streaming tv. 

Onze sport is natuurlijk voetbal, maar we proberen veel meer te zijn dan een 
voetbalploeg. We zijn geen commerciële organisatie, maar hebben natuurlijk 
werkmiddelen nodig om onze vereniging verder uit te bouwen. 

We durven te hopen dat u, na deze sponsorbrochure te hebben doorgenomen, wenst 
betrokken te worden bij de verdere uitbouw van onze vereniging en dat we u ook kunnen 
helpen met uw publicitaire, sportieve of andere sociaal-maatschappelijke doelen te 
bereiken. 

 
Wouter Lissens (Voorzitter D.V.C. Eva’s Tienen)  
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Historiek             
Roemrijk verleden en rooskleurige toekomst 

 

 

De vrouwenploeg startte in 1969/70 
onder de naam Sportiva. Aanvankelijk 
speelde men vriendschappelijke 
wedstrijden op een weide van de pastoor 
van Vissenaken (deelgemeente Tienen). 
Enkele jaren later verhuisde het team 
naar het mannenvoetbalveld van 
deelgemeente Kumtich. De Belgische 
Voetbalbond organiseerde op dat 
moment nog geen officieel 
damesvoetbal. In 1970/71 werd de 
naam Jepita-Stars en speelde men in het 
liefhebbersverbond KBLVB, sectie 
Demervallei. 

Vanaf 1971 richtte ook de KBVB officieel damesvoetbal in en in 1974 maakte het team de 
overstap naar de KBVB en kreeg het stamnummer 8220 toegekend. Vanaf 1974/75 werd 
de naam Eva's Kumtich en ging de club in het seizoen 1974/75 van start in de provinciale 
reeks. Het team werd er meteen kampioen en promoveerde in 1975 naar de nationale 
reeks, naar eerste klasse. Het team kon er zich vlot handhaven, meestal in de 
middenmoot en soms ook in de subtop. In 1976/77 werd ook een B-elftal opgericht, dat 
aantrad in de provinciale reeks. 

Vanaf 1983 werden jeugdcompetities ingericht in het damesvoetbal, en ook Eva’s Kumtich 
startte met een jeugdwerking. Een eerste topseizoen kende men in 1985/86. Eva’s 
Kumtich haalde in de competitie een tweede plaats, na Standard Fémina de Liège, de 
topploeg uit die tijd. Ook in de Beker van België stootte Kumtich voor het eerst door naar 
de finale. De volgende jaren bleef Eva’s Kumtich een vaste waarde in de hoogste afdeling. 
In 2000 haalde de club opnieuw de finale van de Beker van België. Ook in de competitie 
was het team na een decennium in de middenmoot ondertussen een subtopper 
geworden, maar kon het er nog geen prijs pakken. In 2005 strandde Eva’s Kumtich op 
een gedeelde tweede plaats in de eerste klasse op amper één puntje van de kampioen. 

In 2005 fusioneerde Eva's Kumtich met KVK Tienen. Tienen was in 1921 aangesloten bij 
de Belgische Voetbalbond onder stamnummer 132 en speelde al bijna heel zijn bestaan in 
de nationale reeksen van het mannenvoetbal. De ploeg bleef één van de toppers, en in 
2008 werd Eva’s Tienen uiteindelijk voor het eerst in haar bestaan landskampioen, voor 
RSC Anderlecht. Dat jaar speelde de ploeg ook haar vierde bekerfinale. Ook daar werd 
Anderlecht verslagen, en Eva’s Tienen won voor het eerst de Beker van België, wat 
meteen de dubbel betekende. De titel leverde ook deelname aan de UEFA Women’s Cup 
2008/09 op in Macedonië. Hetzelfde jaar wonnen de Eva’s ook de Super Cup tegen 
Anderlecht met 6-0, meteen een tripple. 

 
Bij de oprichting van de BeNe League in 2012 werd Eva’s Tienen niet uitgenodigd en bleef 
het in eerste nationale actief waar het 3x landskampioen werd in 2012/13, 2013/14 en 
2014/15. In het seizoen 2015/16 werd er weer deelgenomen aan de vernieuwde Super 
League. Dit eerste seizoen werd beëindigd met het winnen van play off 2. 
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Onze missie          
D.V.C. Eva’s Tienen wil, ingegeven door haar traditie en imago, haar supporters, 
sympathisanten, investeerders en sponsors, aantrekkelijk en verzorgd voetbal 
aanbieden in een aanvallende speelstijl, waarin de creativiteit in de voetbalster naar 
boven komt. 

 
Een grenzeloze ambitie hebben maar: 

 
o Geen financiële avonturen aangaan door een doorgedreven 

budgetcontrole en financiële planning te hanteren. 
 

o Haar stevige verankering en de daarbij behorende typisch Vlaams-
Brabantse gemoedelijkheid behouden en versterken door: 

§ zoveel mogelijk speelsters uit de eigen regio te rekruteren en te 
streven naar een verhouding van steeds 3 Belgische speelsters 
tegenover elke buitenlandse aanwerving. 

 
o Het plezier en de kameraadschap in alle lagen van de vereniging niet 

uit het oog verliezen voor diegenen die er van nabij of van verderaf 
mee te maken krijgen. 

 
o Een open en toegankelijk beleid voeren dat: 

§ gezinsvriendelijk is; 
§ goed gedrag van haar supporters stimuleert en beloont; 
§ oog heeft voor sociaal-maatschappelijke en extra-sportieve 

projecten in de club en in de regio door organisatie en/of steun 
aan een brede waaier van activiteiten; 

§ Rekening houdt met de wensen en/of noden van de lokale en 
regionale overheden, pers en media. 

 
o Haar jeugdafdeling een vooraanstaande rol toebedelen en alle middelen 

geven om: 
§ de opleidingspiramide in stand te houden om zo een continue 

doorstroming naar de A-kern te verwezenlijken (Doelstelling van 
minstens 15% eigen jeugd in A-kern); 

§ de minder getalenteerde speelsters ook de kans te bieden om te 
voetballen (op regionaal vlak). 

 
o De nodige aandacht besteden aan de ethische waarden en normen die 

nodig zijn om verantwoord te functioneren in de maatschappij van 
vandaag door: 

§ informatie aan haar supporters; 
§ medewerking aan acties van de KBVB of anderen (antiracisme, 

fair play, …); 
§ uitwerken van gedragscodes voor al haar medewerkers. 
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Onze waarden             
 
 
 

Wie? 
Eva’s Tienen is een familiale vereniging waar jong en oud en alles ertussen 
mekaar treffen, is het niet als actieve sportbeoefenaar dan als vrijwilliger om dit 
alles mogelijk te maken. 

Een sportvereniging waar teamwerk belangrijk is, waar geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen rang, stand of ideologie en waar kameraadschap, 
respect en fair play hoog in het vaandel worden gedragen. Een sportvereniging 
die zich toespitst op vrouwelijke sportbeoefenaars en deze een steuntje in de rug 
wil geven omdat, misschien spijtig genoeg, de mogelijkheden in onze huidige 
samenleving nog steeds niet zo uitgebreid zijn voor vrouwelijke voetballers. We 
hebben dus ook een opdracht om iedereen gelijke kansen aan te bieden in onze 
samenleving. 

 

Wat? 
Een platform bieden om zoveel mogelijk jongeren en ouderen aan het sporten te 
krijgen en tegelijk een zinvolle en ontspannende activiteit te organiseren in de 
vrije tijd en dit op zowel competitief als recreatief niveau. 

 

Waarom? 

Sport heeft een vormende opdracht: 
- werken in groep en groeien als individu; 
- omgaan met competitie op een gezonde manier. 

Sport heeft een gezondheidsaspect: 
- bevorderen van sportbeoefening, sporten voorkomt vele ongemakken, een 

gezonde geest in een gezond lichaam; 
- een alternatief aanbieden voor de ‘zittende’ vrijetijdsbesteding (tv, computer, …). 

Sport heeft een ontspannende functie. 

We willen ook een gemeenschapsvormende rol spelen en de inwoners van de 
gemeente Kumtich en omgeving Groot-Tienen samenbrengen rond het 
professionaliseren van het dames- en meisjesvoetbal. 
Voetbal heeft binnen de sportwereld een centrale plaats en een grote 
aantrekkingskracht op de jongeren, één van de meest mobiliserende elementen 
in de samenleving. 
We proberen zoveel mogelijk diverse actoren uit de gemeente te betrekken bij de 
activiteiten (scholen & jeugd en andere verenigingen alsook individuen). We 
trachten ook het sportieve en algemene imago van onze omgeving (gemeente, 
stad, buren en zakenpartners) te bevorderen en mensen zich te laten associëren 
rond onze waarden. 
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Doelstellingen 

 

   
 
 
         
       
      Strategisch 

 

- Damesvoetbal meer publiciteit geven en verder uitbouwen op alle niveaus; 
- Een belangrijke rol vervullen binnen het sportgebeuren in Groot-Tienen en 

daarbuiten; 
- Een familiale vereniging zijn met als belangrijkste waarden respect, 
teamwork, fair play, kameraadschap, gelijke kansen; 

- Een sociaal bewogen vrijwilligerswerking die zowel jong en oud 
motiveert, ook zij die minder direct met voetbal begaan zijn maar 
gewoon tot een actieve vereniging willen behoren; 

- Een opleidings- en begeleidingscentrum voor de jeugd; 
- Integratie van buitenlandse vrouwelijke sportbeoefenaars in onze 

gemeenschap. 
 
 
 
 

          Tactisch 
     

       - Optimaliseren van sportbeoefening door professionele begeleiding; 
- Een steeds groter wordende vereniging die het damesvoetbal promoot; 
- Een steeds groter wordend netwerk van partners die dezelfde waarden 
en doelen nastreven; 

- Het optimaliseren van de ondersteunende infrastructuur; 
- Website: www.evastienen.be - steeds online & up-to-date; 
- Streven naar een zo hoog mogelijk niveau in België en daarbuiten; 
- Activiteiten en evenementen organiseren om financiële slagkracht van 
onze club te behouden en in de mate van het mogelijke te verhogen; 

- Een PR-, promotie-, marketingmiddel zijn voor onze partners; 
- Inschakelen van de media voor bekendheid. 



www.evastienen.be 

Doelgroepen 

 

 
6 

 
  
 

 

 
 
 
        Primaire doelgroepen 
 

- Alle vrouwelijke geïnteresseerden in voetbal van jong tot oud; 
- Mensen die geïnteresseerd zijn om actief deel te nemen aan het 

verenigingsleven; 
- Commerciële en operationele partners; 
- Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB); 
- Iedereen die geïnteresseerd is in voetbal; 
- Iedereen die geïnteresseerd is in professionele bewegingsbegeleiding. 

 
 
        Secundaire doelgroepen 
 

- Ouders & grootouders; 
- Buurtbewoners; 
- Schooldirecties; 
- Gemeentebestuur; 
- Pers & media; 
- Bedrijven. 
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           Algemeen 

 
Clubnaam 

 
: D.V.C. Eva’s Tienen 

Stamnummer : 09527 
KBVB Bloknr. : 2543 

 
Taal : Nederlands en internationaal 
BTW-nr : BE 0810 591 881 
Rekeningnr : BE31 7330 5670 8755 (KBC) 

 
Voorzitter : Wouter Lissens 
Erevoorzitter : Staaf Meeus 
Gerecht.Corr.KBVB 
Terreinverzorger 

: Andre Deweerdt 
: Andre Deweerdt 

Website : www.evastienen.be 
Facebook-pagina : facebook.com/DVC-Evas-Tienen-190738074609175 
E-mail : evaskumtich@gmail.com 

 

                     Clubkleuren 
 

Blauw–Wit 
 

             Terreinen 
 
  Naam 
  Adres 

   
  : Sint-Barbara Complex 
  : Sint-Barbarastraat 7 – 3300 Tienen (Kumtich) 

  Telefoon : 016/78.25.97 
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* 1ste nationale 
* 1ste provinciale 
* 2de provinciale 
* U16 jeugd 
* U13 jeugd 
* U11 jeugd 

 
 

 

 

Erelijst 

* Belgisch landskampioen 
- winnaar in 2007/08 
- tweede in 1985/86, 2004/05, 2008/09 

* Kampioen in 1ste nationale in 2012/13 
* Kampioen in 1ste nationale in 2013/14 
* Kampioen in 1ste nationale in 2014/15 
* Beker van België 

- winnaar in 2008 
- finalist in 1986, 2000, 2002 

* Winnaar play off 2 Super League 2015/16 
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U staat achter ons project en waarden; 

U vergroot uw naamsbekendheid in de  regio en daarbuiten; 

U steunt op een actieve wijze het verenigingsleven; 

U steunt een attractief team; 

U steunt gezond bewegen voor de jeugd; 

Uw samenwerking tijdens onze activiteiten draagt bij tot een positieve 
uitstraling voor uw bedrijf; 

De ‘return’ die u als bedrijf krijgt, is optimaal gezien de investering van het 
gesponsorde bedrag minimaal is ten opzichte van andere publicitaire 
mogelijkheden; 

U biedt de jeugd de kans om zich op sportief en sociaal gebied verder te 
ontwikkelen in een landelijke omgeving; 

U wil samen met ons het damesvoetbal promoten. 
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Enkele formules en richtprijzen 
Ieder sponsorpakket wordt steeds op maat gemaakt volgens uw wensen. Al 
onze prijzen zijn exclusief BTW. 

Schenking Wedstrijdbal 

Bedrag: - 150 euro voor een wedstrijd van de A-ploeg 

  - 100 euro voor een wedstrijd van de B- of C-ploeg 
  - 50 euro voor een wedstrijd van een jeugdploeg 

Voordelen sponsor: 

- 5 toegangskaarten voor u en uw genodigden om de wedstrijd bij te wonen; 

- U geeft de aftrap van de wedstrijd; 

- Aankondiging via het omroepsysteem op het terrein; 

- Uw merknaam/logo is zichtbaar op het terrein voor, tijdens en na de wedstrijd; 

- Vermelding op de voorpagina van onze website gedurende een week; 

- Vermelding op de website als schenker gedurende de rest van het seizoen. 

 

Logo op speelkalender A-, B- en C-ploeg 

Bedrag: 100 euro voor 1 logo op de speelkalender van onze A-, B- en C-ploeg 

Voordelen sponsor: 

- Oplage van 200 exemplaren; 

- Verspreiding bij tal van handelszaken in Groot-Tienen en daarbuiten. 
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Logo op onze website en/of facebook 

Bedrag: 250 euro/jaar per sociaal medium 

Voordelen sponsor: 

- uw logo komt bovenaan in de banner en is dus altijd zichtbaar;  

- mogelijkheid tot doorklikken naar de eigen bedrijfspagina. 

Opmerking: onze website en facebookpagina worden dagelijks bezocht door 

talrijke supporters en sympathisanten. 

 

Boarding (reclamepaneel/-doek) 

Bedragen:  - 350 euro/jaar: 1 spandoek van 1,5 m x 0,75 m 

- 450 euro/jaar: 1 spandoek van 3 m x 0,75 m 
- 700 euro/jaar: 2 spandoeken van 3 m x 0,75 m 
- 950 euro/jaar: 3 spandoeken van 3 m x 0,75 m 

Voordelen sponsor: 

- Plaats naar keuze langs het terrein; 

- Zichtbaarheid via live streaming tv; 

- Prominente vermelding op onze website. 

Opmerking: Het spandoek kan door uzelf aangeleverd worden of tegen een 

eenmalige kost bij aanmaak door onze beletteringsfirma. 
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Peter- of meterschap van B-, C- of jeugdploeg 

Bedrag: - 500 euro/jaar (prijs excl. drukkosten) voor een jeugdploeg 

  - 900 euro/jaar (prijs excl. drukkosten) voor de B- of C-ploeg. 

Opmerking: Dit kan ook gedeeld worden met een tweede sponsor. 

Voordelen sponsor: 

- 2 seizoenskaarten; 

- Logo op de wedstrijduitrusting; 

- Foto met de jeugdploeg; 

- Logo op onze website. 

 

Kledijsponsor A-ploeg 

Bedrag: 3.000 euro/jaar (contract van 3 jaar) (prijs excl. drukkosten) 

Voordelen sponsor: 

- 5 seizoenskaarten; 

- logo op wedstrijduitrusting, polo’s, sporttassen, trainingspakken; 

- logo op de website; 

- foto met de A-ploeg. 
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Evenementensponsor 

Bedrag: 75 euro/logo/evenement 

Voordelen sponsor: 

-    Vermelding van logo op de affiche; 

- Naambekendheid via onze talrijke evenementen (BBQ, mosselfestijn, 

steakdagen, tornooi, voetbalstage, …) die druk worden bezocht niet alleen door 

onze speelsters en hun familie, maar ook door een ruime schare aan 

sympathisanten en mensen uit de wijde omgeving. 

 

Vriendensponsor 

Bedrag: 25 euro/jaar 

Voordelen sponsor: 

Al voor dit bedrag bent u een betalende vriend of vriendin van D.V.C. Eva’s 

Tienen. Voor onze sympathisanten gelden geen bedrijfsmatige voorwaarden. 

Regelmatig doet de vereniging natuurlijk wat terug! 

 

Uw eigen idee – Laat het ons weten! 

U droomt ervan een terrein naar uw naam te hebben of uw product te etaleren in 

onze kantine, … U kan het allemaal zo gek niet bedenken of het is mogelijk! 
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De ondergetekenden: 

De sportclub, D.V.C. Eva’s Tienen, gevestigd te Sint-Barbarastraat 7, 3300 
Kumtich (Tienen), vertegenwoordigd door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

hierna genoemd “de sportclub” 

en, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , gevestigd te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
vertegenwoordigd door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
met BTW-nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en e-mailadres . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

hierna genoemd “ de sponsor” 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

- inleidende bepalingen - 

ARTIKEL 1. AARD EN INHOUD 

De sponsor zal de sportclub sponsoren op de hierna volgende wijze:  
 

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
ARTIKEL 2. DUUR EN OPZEGGING 
 
§1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van . . seizoen(en), 
vanaf . . . . . . . . . . . . tot . . . . . . . . . . . . 
 
§2. De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode 
van rechtswege ophouden. Na beëindiging van deze overeenkomst, zal het de 
partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, in deze overeenkomst 
vastgelegd, op enige wijze uit te voeren. 
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ARTIKEL 3. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 
 
§1. Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de volgende 
gevallen: 
 
- Door elke partij die een faillissement ondergaat, uitstel van betaling 

aanvraagt bij de rechtbank, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd 
wordt. 

- In geval (één der) partijen in redelijkheid deze overeenkomst niet kan 
voortzetten of de voortzetting de belangen van die partij(en) ernstig zou 
schaden. 

 
§2. Opzegging dient te gebeuren bij aangetekende brief onder vermelding van 
de redenen van de tussentijdse beëindiging. Ingeval van tussentijdse 
beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen terugvordering plaats van 
hetgeen op grond van deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. 
 
- verplichting van de sponsor - 
 
ARTIKEL 4. SPONSORBEDRAG  
 
De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder artikel 1 overeengekomen 
sponsorbedrag, namelijk . . . . . . . euro (excl. BTW), uiterlijk 15 dagen na 
factuurdatum, of tot het leveren van de overeengekomen goederen of diensten, 
op de overeengekomen datum. 
 
ARTIKEL 5. NIET-OVERDRAAGBAARHEID 
 
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan derden over te dragen. 
 
- verplichting van de vereniging – 

 
ARTIKEL 6. PRESENTATIE 
 
Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- of merknaam 
van de sponsor moet gebeuren, zal de sportclub steeds vooraf overleg met hem 
plegen. Presentatie buiten het sportieve gebeuren van de sportclub is slechts 
toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van de sponsor. 
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- slotbepalingen – 

 
ARTIKEL 7. WANPRESTATIE 
 
Ingeval van niet-naleving door een van de partijen van een of meer 
verplichtingen krachtens deze overeenkomst, heeft de wederpartij het recht om 
na een ingebrekestelling in rechte te vorderen dat de overeenkomst zal worden 
ontbonden, onverminderd het recht van de wederpartij om naleving van de 
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 
 
ARTIKEL 8. GESCHILLEN 
 
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, 
zullen de partijen in goed overleg en in de geest van de doelstellingen van de 
sportclub tot een oplossing trachten te komen.  
 
ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT 
 
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. 
 
ARTIKEL 10. AFWIJKING 
 
Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden 
afgeweken. 
 
Overeengekomen en opgemaakt  te . . . . . . . . . . . . in tweevoud waarvan elke 
partij verklaart zijn exemplaar te hebben ontvangen op . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
Voor D.V.C. Eva’s Tienen Voor . . . . . . . . . . . . . . . 



 

 

www.evastienen.be 

 
 

 
 

 

 
 

Dankwoord 
 
 

We danken u alvast voor uw interesse. 
 

Als u verdere vragen hebt, kunt u steeds terecht bij: 

Financiën & Sponsoring: Koen Schoorens 
Gsm: 0498/88.59.77 

 
Communicatie & Reclame: Isabelle Zurcher 
Gsm: 0472/21.28.46 

 
 

Of via e-mail: 
evaskumtich@gmail.com  
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