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FACTS & FIGURES
•

De Essevee Academie behoort tot de beste 12 jeugdopleidingen in
België en komt bijgevolg uit in de Elite 1A-reekers, de hoogste reeks
in België.

•

De Essevee Academie telt een 465-tal spelers. Dit wordt opgedeeld
in 220 jeugdspelers op eliteniveau, 132 op provinciaal niveau, 78
meisjes/dames en 33 G-voetballers.

•

De Essevee Academie telt een 70-tal trainers en 125
jeugdmedewerkers (teammanagers, kine’s, scouts, buschauffeurs,
etc.)

•

De Essevee Academie werkt al een 8-tal jaar intensief samen
met de nabijgelegen secundaire school Groenhove. Door deze
samenwerking kunnen spelers van de elite-teams van de Academie
studies op hoog niveau combineren met wekelijks 3 extra
voetbaltrainingen overdag. Meer dan 70 jeugdspelers (12 tot 18
jaar) kiezen specifiek voor dit schoolproject.

•

De Essevee Academie werkt nauw samen met 7 satellietclubs uit de
regio.

•

Alle trainingen en wedstrijden gaan door op de sites te Waregem (7
natuurgrasvelden + 1 kunstgrasveld) of Zulte (1 natuurgrasveld + 1
kunstgrasveld).

•

De Essevee Academie staat onder de sportieve leiding van Joric
Vandendriessche.

EVENTS
Doorheen het seizoen organiseert de Essevee Academie een
twaalftal events:
•

Ladies Kick-Off
De hele dag door worden er op het oefencomplex te Zulte
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld door onze verschillende
damesploegen. Naast de terreinen wordt er randanimatie voorzien voor
de 250 à 300 aanwezigen. De dag wordt afgesloten met een barbecue.

COMMERCIËLE OPTIES Voor elk event bestaat
er de mogelijkheid tot promotie aan de hand van een
T-shirt, goodybag, sampling, flyering, standen, activaties, … Daarnaast kan u ook steeds uw naam koppelen
aan een bepaald event. De commerciële cel van SV
Zulte Waregem denkt graag samen met u na over een
creatieve en geslaagde commerciële actie.
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•

Eetfestijn
Driedaagse waarbij ouders, familie, medewerkers en spelers van de
Essevee Academie uitgenodigd worden. Opkomst ligt rond de 1.000
aanwezigen.

•

Essevee quiz
In de gezellige setting van het Regenboogstadion nemen ploegjes van
max. 4 personen het tegen elkaar op in deze algemene quiz voor jong
en oud.

•

Sinterklaasfeestje
Voor onze allerkleinsten (U6 tot U9).

•

Kalenderverkoop
Vanaf november kunnen spelers en ouders jaarkalenders aankopen voor
het nieuwe jaar. Op de kalenders prijken de teamfoto’s van alle teams
van de Academie. Jaarlijks gaan meer dan 2.000 kalenders de deur uit.

•

Familiedag
In de eerste week van de paasvakantie trekken we met zijn allen
richting Plopsaland. Ook de spelers en staff van de A-kern zijn aanwezig
om alle leden van de Academie een onvergetelijke dag te bezorgen.

•

Internationaal Paastornooi dames
Ploegen uit België en uit het buitenland zakken jaarlijks af richting Zulte
voor dit sportief hoogstaand tornooi. Leeftijden gaan van U10 tot U15.

•

Paasstage
180 spelertjes tussen de 5 en 14 jaar krijgen de kans om een hele week
voetbalkamp te volgen op de accommodatie van SV Zulte Waregem.

•

Zomerstage
Tijdens de zomervakantie staan 3 voetbalstages van één week gepland.
Telkens nemen een 75-tal kinderen deel. In totaal ontvangen we zo een
225 kinderen op de club per zomervakantie.
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Periode

Wedstrijdveld Waregem - Boarding

€ 375

Per seizoen

Wedstrijdveld Zulte - Boarding

€ 375

Per seizoen

Shirt - Rugzijde

€ 5.000

2 seizoenen

Broekje - Rugzijde

€ 5.000

2 seizoenen

Broekje - Voorzijde

€ 5.000

2 seizoenen

Kledijpakket stages

€ 1.000

Per seizoen

€ 500

Per seizoen

€ 150 per plaats

Per seizoen

€ 2.500

Per seizoen

€ 85

Per seizoen

€ 100

Per wedstrijd

€ 15.000

Per 10 seizoenen

Advertentie intern tv-circuit (Waregem)
Onderleggers Kick-Off en Eetfestijn (10 plaatsen)
Hoofdpartner Paastornooi Dames Academie
Jaarkalender jeugd
Matchbal Dames of G-voetbal
Naampartner + visibiliteit oefencomplex Waregem

ALTERNATIEVE OPTIES Naast bovenstaande mogelijkheden is er steeds ruimte voor nieuwe
producten en mogelijkheden. Als partner van de Academie kan u bijvoorbeeld ook een deel van of
alle jeugdspelers activeren met een bepaalde promotie. De Academie wordt bijgestaan door het
commerciële departement van SV Zulte Waregem.
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