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PARTNERSHIPS 2018

“Great things are never 
done by one person.

They are done by a team of 
people”

(Steve Jobs)



Sini-Beach: “Passion for Beachvolley”

Een jonge en gedreven beachvolleyclub:
Ø Opgericht op 4 januari 2012, met als thuisbasis Sint-Niklaas

Ø Aangesloten bij Volley Vlaanderen als beachvolleybalclub en erkend door de Stedelijke Sportraad van Sint-Niklaas

Ø Sinds augustus 2012: twee verlichte terreinen ter beschikking aan sporthal “De Mispelaer” in de deelgemeente Nieuwkerken-Waas

Onze doelstellingen:
• Organisatie van de “Beachvolleyhappening” op de Grote Markt te Sint-Niklaas

Ø 5-daags evenement op de grootste markt van het land, met als blikvanger de manche van het “Belgian Beachvolley Championship”

Ø 13de editie gepland van vrijdag 22 juni 2018 tot en met dinsdag 26 juni 2018

• Beachvolleybalteams in competitie:
Ø Beachvolleyteam Belgium: het Sini-Beachteam Koekelkoren-van Walle groeide met steun van de federatie uit tot het 

nationaal team bij de heren. Ze wonnen dit jaar het Europees tornooi “CEV Masters Baden”, haalden een knappe 9de plaats 
op het WK in Wenen en een 4de plaats op het EK in Jurmala.

Ø Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal:
Ø Belgisch kampioen bij de dames in 2013 met Fien Callens & Maud Catry, in 2016 met Maud Catry & Els Vandesteene en bij de 

heren in 2014,  2015, 2016 en 2017 met Dries Koekelkoren & Tom van Walle.
Ø Vice-kampioen bij de dames in 2013, 2014 en 2015 met Stephanie Van Bree & Karolien Verstrepen, in 2016 met Katrien Gielen 

en Karolien Verstrepen, in 2017 met Maud Catry & Els Vandesteene, bij de heren in 2013 met Dries Koekelkoren & Aljosa
Urnaut en in 2014 met Dennis Deroey & Aljosa Urnaut.

Ø Provinciale Kampioenschappen: Oost-Vlaams kampioen bij de heren in 2012 met Toon Weyn en Seppe De Keyser
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Sini-Beach: “Passion for Beachvolley”

2017 – Een terugblik
Het voorbije jaar was voor onze club bijzonder succesvol. 

- De 5-daagse “Beachvolleyhappening” op de Grote Markt te Sint-Niklaas groeide ondertussen uit tot een traditioneel 
evenement in de stad en is niet meer weg te cijferen op de kalender van het Belgian Beachvolley Championship. Bij 
de evaluaties door de hoofdorganisator van het circuit staan we steevast bovenaan de ranking.  Voor de editie 2017 
waren de weergoden ons deze keer gunstiger gezind en we noteerden een massale opkomst bij de deelnemers. Maar 
liefst 938 sporters gingen aan de slag op onze beachvolleysite.

- Het Sini-Beachteam Dries Koekelkoren & Tom van Walle - ondertussen ook het Beachvolleyteam Belgium – zette 
onder leiding van de bondscoach Michiel van der Kuip zijn opmars verder. In het Oostenrijkse Baden wonnen ze eind 
juni het Europese toptornooi. Op het WK in Wenen eindigden ze knap 9de en op het EK behaalden ze een 
uitstekende 4de plaats. Begin augustus hernieuwden ze bovendien hun Belgische titel. Ondertussen staan ze op plaats 
12 op de wereldranking.

- Op het afsluitend tornooi van het BK Beachvolley te Knokke (de “Masters”), zorgen onze dames opnieuw voor een 
mooie prestatie. Zowel zilver (Maud Catry & Els Vandesteene) als brons (Stephanie Van Bree & Lisa Van den  Vonder) 
kwam in de prijzenkast van Sini-Beach terecht. 

Deze successen en prestaties zijn het resultaat van knap teamwork met onder meer onze partners die ons
materieel of financieel een duwtje in de rug geven. Hartelijk dank daarvoor!
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13de Beachvolleyhappening – 22 juni tot en met 26 juni 2018

Een vijfdaagse sporthappening op de grootste markt van het land

Ø Ruim 1.300 ton zeezand wordt aangevoerd met vrachtwagens die per rit 30 ton aanbrengen (44 ritten)

Ø Meer dan 30 verschillende bedrijven of diensten leveren materiaal voor de opbouw van de site

Ø 150 medewerkers zijn in de weer en presteren samen 1700 uur om alles in goede banen te leiden

Ø 6 verlichte wedstrijdcourts met als blikvanger de “centercourt” met tribunes en VIP-tent

Ø Ruim publieksterras

Ø 938 sporters gingen bij de Beachvolleyhappening in 2017 aan de slag
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Manche van het
“Belgian Beachvolley Championship 2018”

ü In 12 manches verspreid over diverse steden strijden de topteams 
voor de titel van Belgisch Kampioen Beachvolleybal.  Voor de 13de

keer op rij strijkt het “Belgian Beachvolley Championship” neer op 
de Grote Markt

ü Zaterdag 23 juni vanaf 08u30: Kwalificaties Dames & Heren – 4 
wedstrijdcourts

ü Zondag 24 juni vanaf 08u30: Grand Slam Dames en Heren, met 
finales vanaf 16u00 – 4 wedstrijdcourts

13de Beachvolleyhappening – 22 juni tot en met 26 juni 2018
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Manches van het Provinciaal Kampioenschap (Oost-Vlaanderen)

ü Zaterdag 23 juni vanaf 09u00: Dames – 2 wedstrijdcourts

ü Zondag 24 juni vanaf 09u00: Heren – 2 wedstrijdcourts

ü Maandag 25 juni:  Jeugdreeksen (alle categorieën) – 6 wedstrijdcourts

Bedrijven- en Recreatietornooi in combinatie met de 6de editie van “Dinner at the Beach”
ü Vrijdag 22 juni vanaf 18u45 – 6 wedstrijdcourts (verlicht!)

ü Vooraf in te schrijven

ü “Dinner at the Beach” in de VIP-tent

Recreatietornooi:
ü Maandag 25 juni vanaf 18u45 – 6 wedstrijdcourts (verlicht!)

ü Vooraf in te schrijven

Beachpetanquehappening:

ü Dinsdag 26 juni vanaf 13u00

Netbaltornooi G-Sport:
ü Dinsdag 26 juni vanaf 10u00

Beachvolleyinitiatie:
ü Maandag & Dinsdag 25 & 26 juni – voormiddag

13de Beachvolleyhappening – 22 juni tot en met 26 juni 2018
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Partnershipformules Beachvolleyhappening
Vijf dagen visibiliteit in het centrum van Sint-Niklaas op de grootste markt van het land

Formule A: 150 euro (exclusief BTW)
Banner (spandoek) op de beachvolleysite

Vermelding op de website

Formule B: 275 euro (exclusief BTW)
Banner (spandoek) op de beachvolleysite

Vermelding logo op de lokale publiciteit (affiche, flyer) en op de website

Formule C: 550 euro (exclusief BTW)
Banner (spandoek) op de beachvolleysite (90 cm x 200 cm op de boarding, andere afmetingen buiten de boardings)

2 VIP-kaarten voor de Beachlunch op zondag 24 juni

Vermelding logo op de lokale publiciteit (affiche, flyer) en op de website

Formule D: 850 euro (exclusief BTW)
Banner (spandoek) op de beachvolleysite (90 cm x 200 cm op de boarding, andere afmetingen buiten de boardings) en op de centercourt en/of tribunes

4 VIP-kaarten voor de Beachlunch op zondag 24 juni

Vermelding logo op de lokale publiciteit (affiche, flyer) en op de website

Formule E: sponsoring op maat
Ruilsponsoring, promotiestand op de markt, andere bedragen

Wij maken voor u een persoonlijke sponsorformule volledig aangepast aan uw specifieke wensen.

13de Beachvolleyhappening – 22 juni tot en met 26 juni 2018
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Partnershipformules Beachvolleyhappening

Beach-VIP op zondag 24 juni:
85 euro per persoon (hier BTW inclusief)
Aperitief, lunch en dranken inbegrepen vanaf 12u30 tot 16u00

Bijkomende informatie bij de partnershipformules:
Banners worden door u aangeleverd. Indien gewenst kunnen ze door een externe firma worden aangemaakt (kostprijs wordt aan

u doorgefactureerd)
Prijzen van de formules zijn exclusief BTW (Beachlunch is wel inclusief BTW)
Facturatie door VZW Sini-Beach

U wordt vermeld op de website van de Beachvolleyhappening

13de Beachvolleyhappening – 22 juni tot en met 26 juni 2018
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Belgian Beachvolley Championschip

Goud en Belgisch kampioen:
• 2013 – Dames – Fien Callens & Maud Catry

• 2014 – Heren – Dries Koekelkoren & Tom van Walle

• 2015 – Heren – Dries Koekelkoren & Tom van Walle

• 2016 – Heren – Dries Koekelkoren & Tom van Walle

• 2016 – Dames – Maud Catry & Els Vandesteene

• 2017 – Heren – Dries Koekelkoren & Tom van Walle

Zilver en vice-kampioen:

• 2013 – Dames – Stephanie Van Bree & Karolien Verstrepen

• 2013 – Heren – Dries Koekelkoren & Aljosa Urnaut

• 2014 – Dames – Stephanie Van Bree & Karolien Verstrepen

• 2014 – Heren – Dennis Deroey & Aljosa Urnaut

• 2015 – Dames – Stephanie Van Bree & Karolien Verstrepen

• 2016 – Dames – Katrien Gielen & Karolien Verstrepen

• 2017 – Dames – Maud Catry & Els Vandesteene

Brons:

• 2012 – Dames – Nymphe Verrelst & Eline David

• 2016 – Dames – Stephanie Van Bree & Lisa Van den Vonder

• 2017 – Dames – Stephanie Van Bree & Lisa Van den Vonder

Sini-Beach Teams – Palmares
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In de volgende seizoenen willen we de teamwerking van onze club nog verder structureren en uitbouwen.  
Jeugdspelers/-speelsters na het zaalseizoen laten proeven van beachvolleybal is een doelstelling die we op 
termijn zeker nog wensen te realiseren.  We hopen in het seizoen 2018 een eerste aanzet te geven.

Interesse om onze teamwerking een duwtje in de rug te geven? Ook hier kunnen we samen zeker een 
partnership uitwerken.

Voorbeelden zijn:

- Financiële sponsoring

- Productsponsoring zoals sport- en energiedranken, energierepen, uitrusting, tankkaart,…

De return werken we voor u op maat uit met als mogelijkheden onder meer: logo op de uitrusting, publiciteit 
op de website met link naar uw eigen internetstek, visibiliteit op de beachvolleyhappening in Sint-Niklaas,…

Interesse? Neem contact op met ons op info@sini-beach.be of met de personen die u op de contactpagina van 
dit dossier kan terugvinden. We maken zeker tijd vrij om met u een voorstel uit te werken.

Sini-Beach Teams
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- Contactpersonen (info over het programma & de partnershipformules)
v Luc Declercq – 0475/53.46.54 – e-mail: luc@sini-beach.be
v Annick Strijbol – 0476/30.31.39 – e-mail: annick.strijbol@skynet.be
v Jean-Paul Geysen – 0499/71.86.86 – e-mail: jean-paul.geysen@telenet.be

v Nathalie Pincé – 0498/28.09.46 – e-mail: nathaliep67@msn.com
v Christine De Vos – 0497/46.15.62 – e-mail: vosjebep@outlook.be

v Marc Janssens – 0475/26.10.94 – e-mail: marc.janssens7@telenet.be

- Maatschappelijke zetel: Godsschalkstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas

- BTW BE 843.311.169

- Rekeningnummer:  BE84 0688 9432 3859

- Websites & Facebook
v www.beachvolleyhappening.be

v www.sini-beach.be
v www.facebook.com/Sinibeach

- Algemeen e-mailadressen:
v info@beachvolleyhappening.be

v ìnfo@sini-beach.be

Sini-BeachVZW - Contactinfo
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Wij danken u alvast voor uw interesse
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