HEBO: DE CLUB
Verleden en heden

In 1999 werden verschillende Herzeelse volleybalclubs samen gevoegd om zodoende hun slagkracht te
vergroten. Doorheen de voorbije 14 jaar is HEBO uitgegroeid tot een vaste waarde in het Oost-Vlaamse
volleybal. Met 1 herenploeg en maar liefst 4 damesploegen in diverse reeksen strijdt HEBO op bijna alle
provinciale vlakken mee voor de prijzen. Ieder weekend weten de ploegen zowel thuis als op
verplaatsing een vaste supporterskolonne te mobiliseren en vooral te entertainen.
Volleyballclub HEBO legt ook steeds meer nadruk op een goede jeugdwerking. In samenwerking met de
gemeente Herzele kan men in Herzele van kindsbeen af te recht bij HEBO. Deze jeugdwerking heeft een
dubbel doel. Enerzijds wil HEBO met haar jeugdwerking zoveel mogelijk jongeren aan het sporten krijgen
en anderzijds wil HEBO op termijn jeugdproducten laten doorstromen naar de eigen seniorenploegen.
Steeds meer plukt de club de vruchten van de goede werking en de professionele begeleiding van de
jeugd.
Er werd de voorbije jaren veel nadruk gelegd op het creëren van een hecht groepsgevoel onder de
spelers en technische staf. De beperkte uitstroom en vlotte instroom van spelers is hiervan een goed
bewijs. Organisatorisch heeft de club zich weten te ontwikkelen tot een stevige organisatie met een sterk
kernbestuur en een brede pool van medewerkers. Tal van activiteiten staan in de brede regio bekend als
de must-be’s! Door de combinatie van een sportieve visie en organisatorisch talent weet de club jaar na
jaar zowel op sportief als organisatorisch vlak de bakens te verzetten en de lat steeds hoger te leggen.

Structuur
Voorzitter: Johan Van Tittelboom
Coördinatiecomité:
 Algemeen Coördinator: Thijs Verbeurgt
 Penningmeester: Wim Scholiers
 Notulist: Pascal Van Melkebeke
Sportief Secretariaat:
 Secretaris: Ivan De Winne
 Organisatie thuiswedstrijden: Maria
Wynendaele
 Markeerders
Sportcomité:
 Sportief Coördinator Dames: Siel Verbeurgt
 Sportief Coördinator Heren: Geert De Ville
 Sportief verantwoordelijke jeugd: Henk Van
Herreweghe
 Ploegverantwoordelijken
P.R.-comité
 P.R.-coördinator: Thijs Verbeurgt
 Sponsoring: Martin Van den Driessche en
André De Winne
 Uitrusting: Lieve Vandenbossche
 Persverantwoordelijke: Nele Claeys
 Wedstrijdverslagen: Johnny Brackeva

Activiteitencomité:
 Activiteitencoördinatoren: Siel Verbeurgt,
Benjamin Rogiers en Geert De Ville
Jeugdcomité:
 Coördinator jeugdcomité: Tania Baetens
 Sportief verantwoordelijke jeugd: Henk Van
Herreweghe
 Ploegverantwoordelijken
 Afgevaardigde Sportcomité: Siel Verbeurgt
 Jeugdtrainers
Achterbancomité
 Achterbancoördinator: Leentje Wynendaele
 Afgevaardigde sportraad en
subsidieverantwoordelijke: Leentje
Wynendaele
 Vertegenwoordiger lokale gemeenschap:
Benjamin Rogiers
 Vertegenwoordigers ouders en supporters

Ploegen seizoen 2012-2013

Dames A 1ste provinciale

Heren 2de provinciale

Dames B 3de provinciale
Dames Bees Recreatie

Meisjes Scholieren A

Meisjes Scholieren B
Meisjes Miniemen B
Jongens Miniemen B
Meisjes Preminiemen
Sportacademie+

Dames C 3de provinciale

Meisjes Miniemen A
Jongens Miniemen A
Jongens Preminiemen
Sportacademie
Bewegingsschool

Komende seizoen heeft Volleybalclub HEBO 13 ploegen in competitie en 2 groepen buiten competitie,
goed voor meer dan 140 actieve leden, 9 trainers. Alle ploegen spelen ongeveer wekelijks en om de twee
weken thuis, aangemoedigd door een trouwe schare fans.

Visie & Ambitie
Na de voorbije jaren een stabiele club te hebben uitgebouwd, wil Volleybalclub HEBO een nieuwe stap in
haar evolutie zetten en komend seizoen ambitieus aanvatten. Op sportief vlak betekent dit een verder
uitbouw van de eigen jeugdwerking om uiteindelijk de referentieclub inzake jeugdopleiding in Zuid-OostVlaanderen te worden en het streven naar sportieve successen voor onze seniorenploegen in het
bijzonder de Dames A. Organisatorisch wil VC HEBO z’n structuur verder uitbouwen en meer mensen
weten te engageren binnen de club. Tenslotte wil HEBO de band met de lokale gemeenschap, ouders en
supporters nauwer aanhalen en een waar HEBO-gevoel creëren.
1. Jeugd
Het komende seizoen zal HEBO verder investeren in haar jeugdwerking. Het doel is om binnen 10 alle
seniorenploegen te voeden met eigen opgeleide spelers. Hiervoor werd het voorbije seizoen een nieuwe
jeugdstructuur op poten gezet: een jeugdcomité bestaande uit ouders en jeugdtrainers staat in voor de
organisatie van de jeugdwerking en het vlotte verloop van het seizoen. Om de jeugdwerking op sportief
technisch vlak naar een hoger niveau te tillen werd een sportief verantwoordelijke jeugd aangetrokken
in de figuur van Henk Van Herreweghe, tot voor kort jeugdcoördinator van VDK Gent. Jeugdtrainers
krijgen de kans zich binnen de club te ontwikkelen en ouders worden nauw betrokken bij het maken van
keuzen omtrent verwachtingen en ambities. Alle betrokkenen werken samen een lange termijnvisie uit
waarbij het kind, z’n ontwikkeling en geluk centraal staat.
Komende seizoen versterkt HEBO ook haar aanbod voor de allerkleinsten. Reeds vele jaren werkt de club
succesvol samen met de gemeente Herzele binnen de Sportacademie, het wekelijks
sportinitiatiemoment voor kinderen tussen 6 en 9. De Sportacademie wordt uitgebreid met de
Sportacademie+, waarbij kinderen die dat wensen een extra uurtje sport krijgen. Daarnaast start HEBO
ook met een nieuw initatief voor de kinderen van 3 tot 5: de Bewegingsschool. In een pakket van 10
lessen per semester kunnen kinderen spelenderwijs bewegen en sporten zonder enige druk of
sportspecifieke insteek. De bewegelijkheid en interesse in sport versterken is hierbij het voornaamste
doel.
HEBO zal ook intensiever rekruteren. Naast de bestaande rekrutering via gemeente en eigen achterban,
zal HEBO actief op zoek gaan naar spelers door samenwerking met de vele Herzeelse scholen op te
zetten en initiatielessen, instroomactiviteiten en kampen aan te bieden.
2. Senioren
Volleybalclub HEBO draagt een rijk verleden met zich mee en bevindt zich in het hart van
volleybalminnend Vlaanderen. Vooral op het gebeid van damesvolleybal behoorde HEBO in het verleden
bij de top. Het bestuur van HEBO wil gaandeweg opnieuw aansluiting vinden met dit verleden. Door
enerzijds de kwaliteit van de instroom te verbeteren maar anderzijds ook de huidige seniorenwerking te
versterken, wil HEBO aan de weg naar de top timmeren. Onze trainers ontvangen maximale
ondersteuning en overleg met professionals worden de trainingsmethodes steeds bij gesteld. Eerder dan
blind succes op korte termijn na te streven, maakt HEBO werk van duurzaam succes.

3. De gehele club
Volleybalclub HEBO is een ambitieuze club maar met respect voor ieders inzet en mogelijkheden.
Sportieve ambitie en recreatief plezier zijn geen tegenstrijdigheden maar versterken net de werking.
Voor elke speler wordt een ploeg op maat gezocht en de verschillende ploegen worden door middel van
specifieke activiteiten dichter bij elkaar gebracht. Zo organiseerden we vorig seizoen een bijzonder
geslaagd bezoek aan het Schlagerfestival en plannen wij ook voor komend seizoen verschillende
clubactiviteiten.
Niet alleen de seniorenploegen worden regelmatig bij elkaar gebracht, ook senioren en jeugd leren
elkaar van meet af aan kennen. Elke seniorenploeg heeft een jeugdploeg onder zijn/haar vleugels
waarvoor men supportert, kleine taken uitvoert en scheidsrechtert. Op deze manier wordt een hechte
club gecreëerd die ondanks haar omvang toch vertrouwd aanvoelt.
Het bestuur van Volleybalclub HEBO streeft er ook naar om het engagement van haar spelers te
maximaliseren. Spelers die zich als trainer wensen bij te scholen krijgen hiervoor financiële en
organisatorische steun en de comitéstructuur heeft expliciet als doel spelers zich te laten engageren
binnen de clubwerking.
4. De achterban
Volleybalclub HEBO wil de komende seizoenen meer inzetten op een nauwe band met de achterban. Zo
zullen ouders zullen via het jeugdcomité nauw betrokken bij de werking, zullen spelers in verschillende
comités hun ei kwijt kunnen en worden de contacten met de sponsors aangehaald. Daarnaast wil HEBO
zichzelf ook in het midden van Herzele plaatsen door verschillende initiatieven. Scholeninitiaties zullen
kinderen zonder directe band met de club in contact brengen met volleybal, activiteiten zullen
bekendgemaakt worden via de lokale middenstand en regelmatige huis-aan-huis-folders dienen de
gewone Herzelenaar te betrekken bij de club.
Het doel is hierbij dat binnen afzienbare tijd de overgrote meerderheid van de inwoners van Herzele de
club kent en af en toe een activiteit of wedstrijd bij woont.

Activiteiten Seizoen 2012-2013

Naast de wekelijkse matchen organiseert Volleybalclub HEBO tal van activiteiten. Noteer alvast
enkele data in uw agenda:

24 t.e.m. 26 augustus 2012

Seniorenstage aan zee

2 september 2012

Openclubdag & Sponsorvoorstelling

27 & 28 oktober 2011

Eetfestijn

11 & 12 november 2012

HEBO @ Jaarmarkt te Sint-Lievens-Houtem

8 december 2012

HEBO @ Kersthappening Herzele

26 december 2012

HEBO Kerstjeugdtornooi

27 december 2012

HEBO Interclubtornooi

19 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie

1 maart 2013

HEBO-quiz

10 maart 2013

Huis aan Huis Paaseierenverkoop

27 april 2013

HEBO Italiano

5 t.e.m. 11 augustus 2013

Jeugdsportkamp

Voor alle activiteiten die openstaan voor niet-spelers ontvangt u tijdig een uitnodiging

De partners
Lokaal en Nationaal
Volleybalclub HEBO kan reeds van in z’n beginjaren rekenen op een stevige financiële basis vanuit de
lokale middenstand. Als club gegroeid uit een dorpscultuur was deze steun in de beginjaren
onontbeerlijk. Dat tijdens de groei die de club de voorbije jaren heeft gekend, deze band behouden is
gebleven, wijst op het belang dat binnen HEBO wordt gehecht aan een blijvende lokale verankering.
Het spreekt echter voor zich dat de uitbouw van een dergelijke club niet enkel mogelijk is door de steun
van lokale partners. De voorbije jaren is vanuit de club actief gezocht naar grotere partners om op deze
manier de uitstraling, de financiële ruimte en bijgevolg ook de slagkracht van de club te kunnen
vergroten. De club is dan ook bijzonder trots op de nationale spelers die momenteel nauw betrokken zijn
bij onze werking.

Samenwerking
Een partnerschap met Volleybalclub HEBO gaat verder dan de traditionele sponsor die éénmaal per jaar
de club een financieel steuntje in de rug geeft. VC HEBO streeft naar een nauwe samenwerking waarbij
voor beide partners een maximale return gegenereerd wordt. Bij de start van de samenwerking wordt
binnen de bestaande standaardpakketen op maat van de partner een akkoord afgesloten waarbinnen de
meerwaarde van de partner ten volle tot uiting komt. VC HEBO van haar kant zoekt naar de gepaste
return on investment voor de partner. Vooral voor kleinere partners is dit vaak een heikel punt. Daarom
heeft HEBO besloten een nieuw systeem op te zetten om spelers, ouders en sympathisanten aan te
zetten tot het winkelen, kopen, langsgaan bij lokale partners: de HEBO Middenstandskaart.
Doorheen het seizoen worden bovendien alle partners uitgenodigd op de matchen en activiteiten en
specifieke partners worden op geregelde tijdstippen extra onder de aandacht gebracht. De eerste
dergelijke activiteit vindt plaats op 2 september waar tijdens de Openclubdag alle sponsors zullen
voorgesteld worden. Bij de organisatie van activiteiten wordt ook ten allen tijde gekeken naar de
mogelijkheden tot samenwerking met de bestaande partners. Op het einde van elk seizoen vindt er met
alle partners een evaluatie van de samenwerking plaats en wordt het komende seizoen voorbereid.

HEBO in de pers
Volleybalclub HEBO heeft er steeds een zaak van gemaakt om regelmatig in de lokale pers te verschijnen.
Dit wil de club komend seizoen verder uitbouwen. Net als het voorbije seizoen zullen er wekelijkse
wedstrijdverslagen (vanaf heden met matchbalschenkers) te lezen zijn in de Beiaard. Daarnaast zal HEBO
actiever de pers betrekken door voorbeschouwingen, persberichten en verslagen in lokale edities van
nationale kranten en lokale radio. Hiervoor heeft HEBO vanaf komend seizoen een eigen
persverantwoordelijke.

Enkele foto’s uit het verleden:

De Partnerpakketten
1. Matchpaket
Wanneer u kiest voor het Matchpakket dan plaatst Volleybalclub HEBO u door middel van 1 match in de
kijker. Dit houdt in:
-

U wordt uitgenodigd naar de match in kwestie

-

U mag de matchbal opgeven voor aanvang van de hoofdwedstrijd

-

De door u geschonken matchbal wordt omgeroepen voor alle supporters

-

De door u geschonken matchbal wordt vermeld in het weekendverslag in de lokale media

-

U wordt vermeld op de website onder “matchbalschenkers”

-

U wordt doorheen het seizoen uitgenodigd op alle HEBO-activiteiten

-

U ontvangt een factuur ter waarde van uw sponsoring die deze fiscaal aftrekbaar maakt

Deze overeenkomst geldt voor 1 jaar.

2. Seizoenspaket
Kiest u voor het Seizoenspakket dan verbindt u de naam van uw bedrijf aan de gehele club.
-

U krijgt een bord dat bij elke thuismatch wordt uitgestald

-

U wordt vermeld op alle clubdrukwerk (affiches, kalenders…)

-

U wordt uitgenodigd voor alle activiteiten

-

U ontvangt een fotoshoot met een ploeg naar keuze

-

Uw logo krijgt een prominente plaats op de HEBO-website

-

U ontvangt een factuur ter waarde van uw sponsoring die deze fiscaal aftrekbaar maakt

De overeenkomst geldt voor 1 jaar.

3. Teampaket
Gaat u voor het teampakket, dan stelt HEBO u één van haar teams ter beschikking van uw bedrijf:
-

Het logo en alle gewenste gegevens worden op de wedstrijduitrusting geplaatst

-

U krijgt een fotoshoot met de door u gesponsorde ploeg

-

U leert op verschillende activiteiten de door u gesponsorde ploeg beter kennen

-

U wordt vermeld op alle clubdrukwerk (dubbele grote seizoenspakket)

-

Uw loge krijgt een prominente plaats op de HEBO-website en bij de pagina van uw ploeg

-

U wordt uitgenodigd en ontvangt vrijkaarten voor alle HEBO-activiteiten

-

U ontvangt een factuur ter waarde van uw sponsoring die deze fiscaal aftrekbaar maakt

Deze overeenkomst geldt voor 3 jaar.

4. Clubpaket
Kiest u voor de clubformule, dan stelt de gehele club zich ten dienste van de naambekendheid van uw
bedrijf
-

Het logo en alle gewenste gegevens worden op de wedstrijduitrusting van alle ploegen geplaatst

-

U krijgt een fotoshoot met alle ploegen

-

U leert op verschillende activiteiten de door u gehele club beter kennen

-

U wordt vermeld op alle clubdrukwerk (dubbele grote teampakket)

-

Uw logo krijgt een prominente plaats op de HEBO-website en bij de pagina van alle ploegen

-

U wordt uitgenodigd en ontvangt vrijkaarten voor alle HEBO-activiteiten

-

U ontvangt een factuur ter waarde van uw sponsoring die deze fiscaal aftrekbaar maakt

Deze overeenkomst geldt voor 3 jaar

Kledijsponsoring
Details kledijsponsoring
Elke speler ontvangt een wedstrijdtruitje, een wedstrijdbroekje en een training. Deze dienen ze tijdens
en voor de wedstrijd steeds te dragen.

UW LOGO

UW LOGO

Details opdruk
Elke ploeg krijgt op het wedstrijdtruitje 1 sponsor aan de voorzijde en 1 sponsor aan de rugzijde. Op het
broekje en de training is er ruimte voor een opdruk op de achterzijde. Door een beperkt aantal partners
op de uitrustingen op te nemen, garandeert HEBO voldoende goede zichtbaarheid van uw logo en
bijhorende gegevens.
De concrete inhoud van de opdruk bepaalt u volledig zelfstandig.

HEBO-Middenstandskaart
Samen naar meer
Al enige tijd zijn wij binnen Volleybalclub HEBO Borsbeke-Herzele op zoek naar manieren om de
samenwerking met onze partners te optimaliseren. Vooral de nood aan return on investment staat
hierbij centraal. Bovendien heeft HEBO ervoor gekozen om inzake sponsoring meer in te zetten op de
lokale middenstand. Het bestuur van HEBO is er van overtuigd dat een nauwe samenwerking met de
lokale middenstand van HEBO een financieel stabiele toekomst kan bieden en bovendien tal van
mogelijkheden creëert voor het verbreden van de instroom in onze club. HEBO wil zichzelf immers
opnieuw in het hart van Herzele plaatsen en naast projecten als schoolinitiatie, deelname aan Herzeelse
activiteiten, openclubdagen, brede sportkampen, past ook dit initiatief in dit plaatje.
Het bestuur van HEBO is er van overtuigd dat de hieronder voorgestelde samenwerking ook een
aanzienlijke meerwaarde biedt voor de sponsor. De steun aan de werking van volleybalclub HEBO wordt
hiermee nog zichtbaarder en ook voelbaar in de respons van spelers, ouders en sympathisanten. Het
vergroot de naambekendheid van de lokale middenstander en verlaagt de drempel voor klanten om
binnen te stappen.

Wat biedt HEBO u extra?
Volleybalclub HEBO biedt u vanaf komend seizoen (2012-2013) een uitbreiding op uw sponsoring. Voor
hetzelfde bedrag bieden wij u ook de mogelijkheid om in te stappen in de HEBO-middenstandskaart.
Deze kaart wordt bij aanvang van het seizoen verspreid onder leden en sympathisanten. Naast deze
kaart ontvangt men een volledig boekje met daarin alle deelnemers aan de HEBO-middenstandskaart en
het voordeel dat men bij elke respectievelijke middenstander ontvangt. HEBO schenkt elke deelnemende
middenstander een raamsticker die duidelijk maakt dat men deelneemt aan de HEBOmiddenstandskaart.
Op deze manier ontvangt de deelnemende middenstander naast een éénmalige promo ook
seizoenslange reclame. Spelers, ouders en sympathisanten leren zo de lokale middenstand beter kennen
en worden aangezet om lokaal te kopen.

Wat wordt er van u verwacht?
De HEBO-middenstandskaart biedt de lokale middenstander een duidelijk voordeel zonder hem/haar te
verplichten tot enige algemene afspraak.

U bepaalt zelf een voordeel dat u schenkt aan houders van de HEBO Middenstandskaart, welke zal
opgenomen worden in het boekje bij verkoop van de kaart. Dit kan gaan van een procentueel voordeel
bij verkoop tot een speciale eenmalige actie of promotionele activiteit. U bent volledig vrij dit zelf in te
vullen.
HEBO schenkt u bovendien duidelijk herkenbaar promomateriaal dat aan geeft dat u HEBO steunt en dat
mensen met de HEBO-Middenstandskaart bij u terecht kunnen.

Infofiche partner
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Keuze partnerpakket:
Matchpakket

t.w.v. € ………………………

Seizoenspakket t.w.v. € ………………………
Teampakket

t.w.v. € ………………………

Clubpakket

t.w.v. € ………………………

Ik neem deel aan de HEBO-Middenstandskaart en schenk volgend voordeel aan houders van
deze kaart:………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuele extra samenwerkingsmogelijkheden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Namens Volleybalclub HEBO

Namens partner

