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VOORWOORD
Beste Business-partner,Beste Supporter,
Onze club is één van de grootste, zo niet de grootste

Ontdek dan ook de diverse partnerformules in onze

vereniging in onze stad Oudenaarde en heeft tevens

meest recente partnerbrochure.

een belangrĳke rol in het maatschappelĳke leven.
Niet enkel omdat onze jongeren en het fanion-team

Zoals algemeen geweten kan een sportclub niet

- ongeacht hun talenten of achtergrond - er zich op

bestaan zonder sponsors. Bij voetbal is dit zeker niet

een sportieve manier uitleven, maar daarnaast ook

anders. Beslist u onze club te steunen dan zorgt

een set van waarden en normen meekrijgen. Maar

u voor zichtbaarheid van uw bedrĳf en toont u

ook omdat het voetbal bĳ KSV Oudenaarde mensen

bovendien uw betrokkenheid met onze club. Uw

samenbrengt. Op het veld, achter de balustrade,

betrokkenheid als sponsor betekent niet enkel dat u

op de tribunes of in de (vip)kantine ontstaan

inziet hoe belangrijk voetbal is voor onze stad en onze

vriendschappen. Voetbal is meer dan louter een

vereniging, maar dat u zich er bovendien van bewust

sport.

bent dat zo’n organisatie enkel kan overleven dankzij
uw steun! Vooreerst willen we iedereen bedanken die

Als vaandeldrager van het voetbal in de regio

overweegt in te gaan op een van de sponsorformules.

Vlaamse Ardennen profileert KSV Oudenaarde zich

Het zijn jullie, onze sponsors, die samen met de

reeds jarenlang als een sterke commerciële partner.

medewerkers de basis vormen van onze club. Wij zijn

Het hele jaar door is de club een ontmoetingsplaats

er zeker van dat er binnen ons gevarieerd aanbod aan

voor talrijke mensen en staat ze in de belangstelling

sponsormogelijkheden minstens 1 formule bestaat

van voetbalsupporters en media. Iets wat ook uw

die op maat is van uw onderneming. Aarzel niet

bedrijf ten goede kan komen. Bovendien steunt u een

contact op te nemen mochten er zaken onduidelijk

vereniging met een gezonde ambitie die aan heel wat

zijn of u interesse zou hebben in het combineren

jongeren een gezonde en professioneel begeleide

van verschillende sponsormogelijkheden. Andere

vrijetijdsbesteding biedt.

formules op maat zijn steeds mogelijk en kunnen
individueel besproken worden

Wĳ

bieden dan ook een

ruime waaier aan

commerciële mogelĳkheden:

Neem deze brochure eens rustig door, en hopelijk

naam- en merkbekendheid verwerven via een

overtuigt u dit als ondernemer om ook uw schouders

goede

te zetten onder KSV Oudenaarde. Laat ons samen

visibiliteit

(boarding,

led-schermen,

werken aan een sportieve en sociale samenleving!

website, wedstrijdbal, kledijsponsor, ...)
aantrekkelijke
toegevoegde

hospitality
waarde

naar

packages:
bestaande

een
en

nieuwe zakelijke relaties, een open en relaxte

Met sportieve groeten,

sfeer voor het leggen van nieuwe contacten (VIP-

Kurt Vandeputte

lid, Club 81, VIP-lunches...)

Voorzitter KSV Oudenaarde

een uiterst geschikt platform voor het opzetten
van een salesgerichte actie (wedstrijdsponsoring,
publiciteit via omroep, verhuur infrastructuur,...)
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GESCHIEDENIS
100 JAAR VOETBAL IN OUDENAARDE!
De pioniersjaren en de invloed van de wereldoorlogen op het Oudenaardse voetbal
Het voetbal in Oudenaarde ontstond begin vorige eeuw. F.C. Audenardais was de eerste voetbalploeg in
Oudenaarde. De ploeg schopte het tot de op één na hoogste reeks van Oost-Vlaanderen. Ondertussen werd
een 2de voetbalploeg opgericht: Sportkring Aldenardia. De eerste wereldoorlog strooide echter roet in
het eten en beide ploegen stopten alle activiteiten. Maar in 1919 ontstond uit de as van de 2 ontbonden
ploegen Sportvereeniging Audenaerde. Bij de toekenning van de stamnummers in 1926, zou de ploeg het
stamnummer 81 krijgen.
In 1919 ging de bal in het nationale competitievoetbal terug aan het rollen met S.V. Audenaerde, dat mocht
beginnen aan de competitie 1919-1920. De keuze van de clubkleuren was merkwaardig en ontsproten uit het
feit dat er geen voetbaluitrusting voorhanden was. Uiteindelijk werden uit de nabije kazerne gele truitjes
en marineblauwe voetbalbroeken gevonden. Later werden die broekjes zwart en meteen werden die als
clubkleuren aangenomen. In 1924 werd voor het eerst nationaal voetbal bereikt. De club speelde één seizoen
in de Eerste Klasse A, toen het 2de en laagste nationale niveau. Oudenaarde werd echter afgetekend laatste
en degradeerde. In 1928 kon de club opnieuw de nationale reeksen bereiken, ditmaal de 2de Afdeling, het
ondertussen gecreëerde 3de niveau. De club kon zich nu langer handhaven, met in 1931 een vijfde plaats al
beste resultaat. In 1935 eindigde men echter weer op ruime afstand laatste en de club zakte weer naar de
provinciale reeksen. Met enkele nieuwe mensen in het bestuur, was SV Oudenaarde zich aan het klaarmaken
om opnieuw naar het nationale voetbal te promoveren. Maar toen brak WO II uit en mochten alle ambities
terug in de ijskast…

De stap naar 3de Klasse en 2de Klasse
Na de 2de Wereldoorlog werden die ambities echter kracht bijgezet. In 1946 promoveerde de ploeg naar
de 3de Klasse. vanaf 1949 mocht de ploeg aantreden in het nagelnieuwe sportcomplex Burgemeester
Thienpontstadion en in 1951 kreeg de club de Koninklijke titel. De club ging vanaf dan verder door het leven
als Koninklĳke Sportvereniging Oudenaarde. Bij competitiehervormingen in 1952 bleef Oudenaarde wel in
Bevordering, al was dat vanaf dat seizoen in een nieuw gecreëerd nationaal niveau, de Vierde Klasse. Na tien
jaar zakte men in 1957 opnieuw weg uit de nationale reeksen.
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Halverwege de jaren 60 begon

tijd naar 1ste provinciale. Ondanks

speeldag moeten strijden tegen

een echte gouden periode. De

hoge verwachtingen, deed KSVO

de degradatie. KSVO belandde

VZW

in 8 seizoenen 1ste provinciale

op een barrageplaats, maar door-

kreeg

nooit echt mee voor de titel.

dat Beerschot AC geen licentie

hierdoor meer financiële armslag,

Enkel in 1994 was het dicht bij een

kreeg, bleef KSVO toch behouden.

met onmiddellijk resultaat. KSVO

terugkeer naar bevordering, maar

De barrageplaats ging naar KSK

behaalde als kampioen in 1ste

na een dramatische nederlaag in

Heist, het oorspronkelijke num-

provinciale

punten

de eindronde tegen RC Lebbeke,

mer 17. Na een klacht van Heist,

daaropvolgende

lukte het opnieuw niet. Het zou

verloor Oudenaarde opnieuw de

seizoen eindigde KSVO 2de in

nog erger worden, want in 1996-

3 punten die het eerder door een

Bevordering, na het ongenaakbare

1997 degradeerde het zelfs naar

klacht tegen WS Woluwé kreeg

Eendracht Aalst. Eén jaar later

2de provinciale.

toegewezen. Hierdoor steeg Heist

KSV

opgericht

op

60.

lukte

het

Oudenaarde werd
en

de

club

liefst
Het

KSVO

50

wel

om

naar plaats 16 en zakte KSVO naar

de

titel te halen. Na 2 seizoenen
Bevordering mocht Oudenaarde

De heldentocht naar het
Nationale voetbal

plaats 17. Omdat deze beslissing
pas na de competitie werd genomen, had Oudenaarde geen com-

naar 3de Klasse. Sportief was dit
seizoen net een trapje te hoog.

Met een

vernieuwde en heel

petitief elftal om deel te nemen

KSVO degradeerde op de laatste

ambitieuze bestuursploeg, werd

aan de eindronde om het behoud

speeldag. Na een verdienstelijke

meteen

kampioen

en gaf forfait.

3de plaats in 1968-1969, pakte

en

daaropvolgende

KSVO het daaropvolgende seizoen

won

opnieuw de titel. Deze keer liet

1ste provinciale. Zo mocht het

bouwen aan een nieuw elftal.

KSVO zich wel gelden in 3de

net voor de aanvang van het

Maar in tegenstelling tot andere

Klasse. De kampioensploeg bleef

nieuwe millennium opnieuw naar

degradanten uit 2de klasse die

grotendeels behouden en tevens

Bevordering. Na een paar kleurloze

verder wegzakten, bleef KSVO

kon het teren op spelers van een

seizoenen werd KSVO daar een

top in 3de klasse. Ondanks het

bijzonder

jeugdlichting.

suptopper, die in 2004-2005 nipt

vertrek van enkele sterkhouders,

Na 10 seizoenen schreef de club

de promotie naar 3de klasse miste

wist het zich vlot te handhaven in

in 1979-1980 geschiedenis. Als

na een nederlaag in de eindronde.

de subtop. Het seizoen 2015-2016

kampioen mocht het voor het

In het seizoen 2005-2006 speelde

zou

eerst in zijn bestaan naar 2de

KSVO kampioen en mocht na

worden. Ondanks het persoonlijke

klasse. Onder leiding van Luc

bijna 20 jaar opnieuw naar de 3de

drama door het dodelijke ongeval

Sanders, kwam KSVO in zijn eerste

klasse.

van Viktor De Coker, kon KSVO op

sterke

het

KSVO

de

gespeeld
jaar

eindronde

in

top 5.

moest

opnieuw

KSVO

een

opnieuw

topseizoen

de laatste speeldag zijn plaats in

2 seizoenen nooit in de problemen
en eindigde telkens net onder de

Zo

Van 2de Klasse naar
Eerste Amateurliga

de nieuw opgerichte eerste klasse
amateurs afdwingen. KSVO kende
daar 2 leuke seizoenen, maar het

De helletocht naar
Provinciale

pro-

seizoen 2018-2019 kwam het net

bleemloos en bouwde onder trai-

een stapje tekort om het behoud

ner Stefan Leleu op een nieuw

te verzekeren. Uitgerekend in het

Door een schrijnend gebrek aan

elan aan een nieuwe ploeg. Die

jaar, dat de club zijn 100-jarig

financiële armslag, had de club

ploeg zou hiervan in 2011-2012

bestaan vierde, degradeerde het

het in 1982-1983 moeilijk met

de vruchten plukken. Na winst in

naar de 2de amateurklasse.

een

degradatie

de finale op La Louvière Centre

tot gevolg. Na 3 seizoenen zakte

dwong het de promotie naar 2de

Met een deels vernieuwde be-

KSVO terug naar 3de klasse. Eind

klasse af. 03/06/2012 werd een

stuursploeg, een grote

de jaren 80 brak een heel donkere

historische

KSVO.

gezonde ambitie én oog voor de

periode aan voor KSVO. Een interne

Maar na een uitstekende start in

eigen jeugd, begint KSVO aan de

machtsstrijd deed de club geen

2de klasse, zakte KSVO na Nieuw-

2de eeuw van zĳn bestaan.

goed en het zakte op 2 seizoenen

jaar weg en zou tot op de laatste

onvermijdelijke

KSVO

handhaafde

datum
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MEDEWERKERS
KSVO BEHEERRAAD

VANDEPUTTE KURT

TSJOEN LUC

Voorzitter

Ere-voorzitter

BROWAEYS TOM

VANDENABEELE GUIDO

STEFAN LELEU

Projects

Vice Voorzitter

Technisch Directeur

8

KSVO DAGELIJKS BESTUUR

VANDEPUTTE KURT

LAURENT CHRIS

AUDOOR LUC

BALCAEN STEVEN

Voorzitter

Secretaris G.C.

Commercieel . Feestelijkheden

Commercieel Medewerker

VAN HAELST EDDY

VAN DEN HAESEVELDE
ANTOINE

DE WAELE CHRIS

DE ZITTER NICK

Veiligheidcoördinator

Webmaster

Feestelijkheden

Feestelijkheden . Infrastructuur

VANDEVIJVER PATRICK
Communicatie

VANDER CRUYSSEN
CAROL
Communicatie

9

MAS MATHIEU
Coördinatie stewards,
supportersclub & KSVO TV
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PRIORITEIT JEUGD
KSV Oudenaarde Jeugd is een vaste waarde binnen het interprovinciaal voetbal en heeft om en bij de 300
jeugdspelers onder haar hoede, verdeeld onder maar liefst 22 jeugdploegen (waarvan 2 meisjesploegen)
variërend van de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Daarnaast beschikt KSV Oudenaarde Jeugd over een voetbalacademie waar je terecht kan voor : open beweegtrainingen voor de allerkleinsten, open techniektrainingen
voor de U6 tem U12, een open meisjeswerking en diverse vakantiestages.
Als KSVO jeugd volgen we onze eigen koers. Belangrijk hierbij is de samenwerking met de sportieve staf
van ons fanion-team. Of nog, de samenwerking met het eerste elftal vormt een stevig geheel met de KSVO
jeugdwerking. Een vruchtbare aanpak met puike resultaten van onze doorstroming naar het fanion-team.
We hebben de voorbije 10-jaar telkens opnieuw jeugdspelers kunnen laten doorschuiven naar het A-elftal,
wat nog steeds een bekroning is voor onze aanpak in individuele begeleiding van de spelers en de continue
verfijning van het opleidingsplan. Momenteel zijn er een 10-tal spelers in de A-kern die een verleden gehad
hebben bij KSVO-jeugd. Welke club kan dergelijke cijfers voorleggen ivm de doorstroming van jeugdspelers?
Niemand maar ook niemand uit de regio of streek kan dergelijke adelbrieven voorleggen. En wij scoren hier al
jaren goede cijfers in en hebben dit zeker ook te danken aan de sportieve staf van het A-elftal dat gelooft in
onze werking en ervoor zorgt dat onze spelers kansen krijgen. Maar laat het vooral een pluim zijn voor onze
eigen jeugdwerking. Want wij vinden dit de voorbije jaren normaal dat er spelers in aanmerking komen voor
het A-elftal, maar evident is het niet. Hiervoor moet er keihard gewerkt worden zeker door de spelers zelf
maar ook door iedereen die met de jeugdopleiding te maken heeft.

Double-passen interprovinciaal voetbal
Double pass en interprovinciale voetbal, wat betekent

van het maximum van 4-sterren 6 jaar terug was al

dit voor KSV Oudenaarde Jeugd? Heel veel, want

een huzarenstukje op zich, maar deze bestendigen

dit bepaalt de reeksen waarin je wordt ingedeeld

was de ultieme bekroning. We zijn één van de enige

volgens het aantal behaalde sterren bĳ de audit

clubs die daarin geslaagd zijn. En daar mogen we

van Double Pass. Hoe meer sterren, hoe hoger het

best wel fier op zijn.

niveau.
De Double Pass-labels staan al meer dan 10 jaar garant
Wij hadden 3 sterren voor de periode 2012-2014, 4

voor kwaliteit in het jeugdvoetbal. In de Vlaamse

sterren voor de periode 2015-2017 en die 4 sterren

voetbalclubs werden al meer dan 3000 analyses

hebben we ook behouden voor de periode 2018-

uitgevoerd op het vlak van hun jeugdopleiding.

2020. Vier sterren is het hoogst haalbare. Het behalen

Ieder seizoen worden in opdracht van Voetbal
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Vlaanderen 180 à 200 clubs aan deze onafhankelijke

Evaluatie & Begeleiding’).

kwaliteitstoets onderworpen.

Welke ploeg kan dit naar voor brengen? Geen enkele,
alleen KSV Oudenaarde. Maw KSV Oudenaarde

Een korte toelichting: Het kwaliteitslabel voor de

bestendigt niet alleen zijn jeugdwerking maar blijft

jeugdwerking van voetbalclubs werd ontwikkeld

ook innovatief en vooruitstrevend werken aan de

door Double Pass, een onafhankelijk auditkantoor,

toekomst van het jeugdvoetbal.

dat voetbalclubs doorlicht. Sinds kort zijn ze ook op
internationaal vlak actief in o.m. de Bundesliga en de

Visie -profiel

Premier League. Toen we ons een tiental jaar geleden

Een

voor het eerst lieten screenen was dat nog op vrijwillige

doorlopen,

basis. Sinds enkele jaren moeten amateurclubs zich

sportief vlak (technisch geschoold met voldoende

elke drie jaar verplicht laten auditen. Het resultaat

spelintelligentie) en op extra-sportief vlak (respectvol

van die audit, uitgedrukt in sterren, bepaalt op welk

geelzwart strijdershart) !!!

speler

die
moet

onze
een

jeugdopleiding

echte

KSVO-er

heeft

zijn

op

niveau je met je jeugd mag voetballen, gewestelijk,
KSV Oudenaarde Jeugd wil kinderen, jongeren en

provinciaal of interprovinciaal.

mensen in het algemeen aan zetten tot duurzaam
Zo een Double Pass-audit is niet te onderschatten.

sporten en biedt daarvoor een kwaliteitsvol kader

De hele jeugdwerking wordt van naaldje tot draadje

aanwaarinmenzichalsmensenals(jeugd)voetballer

doorgelicht. Je moet een pak vragenlijsten invullen

maximaal kan ontplooien. Onze jeugdopleiding

en elk antwoord moet gestaafd worden met bewijzen

is uiterst kindvriendelijk en vormt een verlengstuk

en attesten.

en een toegevoegde waarde van datgene wat de
spelers meekrijgen van de ouders en de school.

In grote lĳnen peilt men naar vier themaʼs:

Daarnaast leren wij onze spelers, bestuursleden en

Clubmanagement: de structuur van de club,

medewerkers voor iedereen het nodige respect op te

het beleid en de strategie, de communicatie.

brengen. Wij onderschrijven het sociaal charter van

Voetbalopleiding: talentopvolging, scouting,

de KBVB en hebben binnen onze club een specifieke

de ondersteuning, begeleiding en individuele

sociale cel. We leren jeugdspelers om te gaan met

evaluatie van spelers.

het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven

Omkadering: het stadion, de terreinen,

verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven

de trainersstaf, waarvan de kwaliteit bij ons zeer

eveneens het Fair Play reglement van de UEFA.

hoog ligt omdat we veel gediplomeerde trainers
in huis hebben.

Wat het allerbelangrĳksteis, is dat iedereen plezier

Doorstroming: In hoeverre kan je je jeugd binnen

beleeft aan het voetbal. Het is dus een kunst om

de club houden? Op dat vlak hebben we de

iedereen op het juiste niveau te laten voetballen. Het

voorbije jaren wat verloop gekend, net omdat het

niveau wat aansluit bij het talent van de voetballer. Zo

niveau van de opleiding is gestegen. Anderzijds

proberen wij maximaal bij te dragen aan het plezier

doen we het op het vlak van doorstroming naar

in het voetbal. Dit geldt voor alle voetballers: in de

het eerste elftal de laatste jaren dan weer erg

hogere en lagere elftallen. En als er plezier is, dan

goed. En ook de doorstroming naar een hoger

komen de resultaten vanzelf.

niveau telt mee.
Naast de 4 sterren behaalde KSV Oudenaarde de
Double Pass Award voor de meest verdienstelijke
jeugdopleiding van het jaar in 2015 en 2018 en de
Best Practice Award in 2018 (deze award beloont
de club die uitmuntend scoort op één bepaalde
dimensie of onderdeel van de double pass audit - KSV
Oudenaarde jeugd behaalde de award ‘Individuele

11

Samenwerking RSC Anderlecht
KSV Oudenaarde Jeugd heeft een samenwerking opgestart met RSC Anderlecht. Wat houdt deze in :
RSC Anderlecht zal de verdere ontwikkeling en kennisopbouw van onze jeugdwerking ondersteunen
op basis van vooraf vastgestelde parameters.
Mogelijke ondersteuningen bestaan uit het aanbieden en organiseren van clinics, workshops,
presentaties, doorgedreven kennisdeling en het aanbieden van stageplaatsen.
RSCA zal haar netwerk openstellen voor en deelnemen aan de organisatie
van jeugdwedstrijden en -toernooien voor ploegen uit de focusgroep.
De focusgroep van de samenwerking zijn de spelers behorende tot de leeftijdscategorieën U7
tot en met U12.
KSVO zal aan RSCA op geregelde tijdstippen een getrouwe evaluatie overmaken omtrent
de bij haar aangesloten jeugdspelers alsook jeugdspelers van derde clubs uit de Focusgroep
die opvallende sportieve prestaties verrichten tijdens één of meerdere wedstrijden van de Partnerclub.

De jeugdopleiding van KSV Oudenaarde staat als een huis. Sportief gezien zijn en worden er grote stappen
gezet! De sportieve staf hebben het met hun mensen voor elkaar gekregen om op de juiste plekken, de juiste
trainers en mensen te plaatsen. Dit is het werk van iedereen die dagelijks met de club begaan is. Om dit
allemaal te realiseren doe ik mijn petje af met een diepe buiging voor de ruggengraat van onze vereniging! En
dat zijn de bestuursleden, de vrijwilligers, de sportieve staf, de trainers, de afgevaardigden, de scheidsrechters
en de losse medewerkers. Allemaal mensen die hun vrije tijd opoff eren voor de club, allemaal met hetzelfde
doel : onze geel-zwarte mannen laten voetballen in de beste omstandigheden en met de beste omkadering.
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KSV OUDENAARDE DANKT ZIJN SPONSORS
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JEUGDPLOEGEN
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A-ELFTAL
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KSVO EVENTS
U houdt niet alleen van goed voetbal maar ook van ambiance naast het veld? Ook daarvoor kan u bij ons
terecht!
Op regelmatige tijdstippen brengen wij iedereen die geel-zwart een warm hart toedraagt bij elkaar rond een
evenement. Zo hebben we elk voetbalzeizoen ons jaarlijks mossel- en steakfestijn, de nieuwjaarsreceptie &
de ploegvoorstelling.
Daarnaast zijn er de prefoot lunches en VIP-diners op TOP-wedstrijden. In dit verband worden er VIP-formules
aangeboden. Een uitgelezen moment om uw zakenrelaties uit te nodigen voor een gezellige avond.
Verder is KSVO ook actief op de Kerstmarkt. Bij het EK & WK worden alle wedstrijden van de Rode duivels
uitgezonden op een groot scherm. Duizenden bezoekers maken ook van dit gebeuren een groot feest!

16
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TOEKOMST
EEN GESPREK MET ONZE VOORZITTER

Sinds ik 2 jaar terug, als kersverse voorzitter,
meteen mocht toasten op het 100-jarigbestaan van
KSV Oudenaarde is er heel wat gebeurd in de leefen voetbalwereld. Ons leven maar ook het voetbal
werd bĳzonder geteisterd door de covid-crisis en
ben ik eerder geëvolueerd van een voorzitter tot
een crisismanager. Maar KSVO zal deze covid-crisis
zeker overleven.

De Coronacrisis
zet alles op zĳn kop

werden

gedwongen

afgelast:

Het stadiondossier

geen ‘Belle Perez’, geen BBQ,
geen VIP-etentjes, geen pre-foot

Om het budget te verhogen,

Corona kwam, zag… en strooide

lunch, geen apotheosedagen voor

moeten we toekomstgericht kijken

roet in het eten! We kennen

de jeugd, geen matchen tegen

naar een nieuw stadion. De draad

allemaal

het

ploegen uit de JPL, geen ‘Stadion-

is in elk geval weer opgenomen en

door

Rock’, geen EK live uitzendingen…

zijn er gesprekken samen met de

vervolg

het
was

verhaal
een

en

streep

en

Budgettair een echte nachtmerrie.

mensen van het stadsbestuur om

figuurlijk. Sportief overleef je dit

Sportief hebben we ons budget

het vervolg te bespreken. Ikzelf

wel, want tenslotte was het voor

wel moeten inkrimpen. Maar in

ben voorstander van 1 locatie, voor

alle ploegen op dat moment een

een hoekje zitten wenen, brengt

1ste elftal en de jeugd. Hoe leuk

zelfde situatie. Clubs zoals KSVO,

echter geen soelaas en ‘stilstaan’

zou het niet zijn, dat onze jeugd

die het met bescheiden middelen

betekent

Zo

tijdens de week het 1ste elftal ziet

doet, zagen heel wat inkomsten

gingen we op zoek naar creatieve

trainen en bij thuiswedstrijden de

uit evenementen door de neus

oplossingen. Sportief besloten we

voorbereiding

geboord.

om nog meer de kaart te trekken

Op die manier ontstaat er een

van de jeugd.

betere interactie tussen jeugd en

alle

rekeningen,

Ook

wij

letterlijk

ontsnapten

er niet aan en alle evenementen

‘achteruit
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gaan’.

kan

meemaken.

hoofdmacht. Er zijn voortdurend

beperkt zijn qua accommodatie.

terechtkomen. Ook wij krijgen

jeugdwedstrijden op zaterdag en

Hoe dichter bij het veld, hoe

aanvragen

velen zouden dan de weg vinden

leuker, hoe meer sfeer. Je moet bij

maar ik denk dat we als club

om het 1ste elftal aan het werk te

wijze van spreken het ‘zweet’ van

toch vrij sterk staan. We staan in

zien. Het voordeel is ook dat we

de spelers ruiken. Het stadion is in

onze regio hoog aangeschreven

dan 1 grote kantine met vipruimte

zijn huidige vorm ruim 70 jaar oud

en worden geloofd voor onze

en

kleedkamerruimte

en 1 van de oudste van het land!

jeugdwerking. We kunnen rustig

zouden hebben. Ook voor onze

Er moet dus iets gebeuren en dat

de kat uit de boom kijken en zijn

commerciële partners is een nieuw

beseft het stadsbestuur ook wel.

momenteel niet echt vragende

stadion een troef aangezien wij een

De budgetten om te investeren

partij. Als je ziet dat ploegen met

grotere return kunnen schenken

in een nieuw voetbalstadion zijn

een rijk verleden zoals Sporting

op 1 complex. Een commerciële

opgenomen

Lokeren

partner wil terecht waar voor zijn

van de huidige legislatuur en de

gedwongen moeten ophouden.

geld en met het nieuwe stadion

beslissing om het atletiek- en

Moet men op korte termijn naar

opent dit perspectieven aan de

voetbalcomplex te scheiden is

regionale fusies? Samensmelten

sponsors om en/of : hun verkoop

genomen. Ik heb er goede hoop

is niet altijd zo eenvoudig als vaak

te verhogen, hun naambekendheid

op dat we binnen enkele jaren op

wordt gedacht. Eén plus één is

te vergroten en hun imago te

één locatie in een nieuw complex

niet noodzakelijk twee! Nogmaals:

stimuleren.

zullen voetballen met ons fanion-

het is momenteel hier niet aan de

team en de jeugd.

orde, maar zeg nooit nooit!”

Het

1

grote

wordt

tijd

dat

men

een

in

de

begroting

al kan het nog enkele jaren duren
vooraleer

een

er

Maar

staat.

nieuw

stadion

eenmaal

en

te

KSV

fusioneren,

Roeselare

Misschien wordt met satellietclubs

beslissing neemt over de richting
die moet gekozen worden, ook

om

Hoe gaat het Oudenaardse
voetballandschap
evolueren?

werken wel de oplossing in de
toekomst, waarbij ieder op zijn
niveau kan blijven werken. Wij
zitten momenteel ‘vol’. We moeten

het

definitief vastligt, hebben we ook

OmwillevandeCoronacrisisdieeen

spelertjes weigeren, omdat we

een extra troef om naar onze

zware impact heeft op het voetbal,

gewoon

commerciële partners te stappen.

vrees ik dat we in een tijdperk van

hebben. Het is heel belangrijk dat

Dat ontbreekt nu, omdat we te

fusies en faillissementen zullen

jonge spelers ‘onder de kerktoren’
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geen

plaatsen

meer

de club met de meeste actieve
leden. Competitief spelen we vrij
hoog en bieden we aan ruim 350
jonge mensen de gelegenheid
om hun sport en hobby uit te
oefenen.

De

sociale

functie

mag niet worden onderschat en
tenslotte gebeurt dit nog steeds
op amateurniveau en op basis van
enorm veel vrijwilligerswerk.
‘One Team, One dream’ is geen
holle slogan
“Als voorzitter vind ik het belangrijk
niemand

onze club en er komt weer wat

en is het mijn taak dat iedereen

heeft er baat bij dat je 20 of 25

meer ‘schwung’ om nieuw volk

zich goed voelt bij wat hij doet

kilometer moet rijden om uw

naar het stadion te brengen. Alle

voor de club. Een tevreden team

favoriete hobby uit te oefenen.

beetjes helpen.

kan bergen verzetten. Het is ook

kunnen

spelen,

want

belangrijk dat er eens wat stoom

We stellen vast dat er de voorbije

kan worden afgelaten en dat we

jaren in groot Oudenaarde en
de naburige regio al een pak
ploegen
Eine,

zijn

verdwenen.

Volkegem,

Met

Dikkelvenne

Hoe hoog mag KSVO in
de nabĳe toekomst mikken?

ons eens lekker kunnen amuseren.
Als voorzitter moet je ook durven
luisteren naar de verschillende
meningen

en KVVV Ardennen hebben wij

en

standpunten,

en

goede en nauwe banden, en we

Wij ambiëren elk seizoen de top

erover discussiëren. Wij moeten

zitten op dezelfde golflengte over

5. Het is altijd leuk als je aan de

zorgen dat we klaar zijn en sterk

het voetbal in de toekomst. Ik ga

top meedraait, maar het woord

genoeg staan om te anticiperen

liever naar deze clubs eens kijken,

‘kampioen spelen’, neem ik niet

op

waar ik een groot aantal gewezen

in de mond. Natuurlijk wil ik voor

Gelukkig

(jeugd)spelers aan het werk zie.

de titel gaan en zo hoog mogelijk

schitterend team, waarin iedereen

Hopelijk

Belgische

eindigen en ik denk dat iedereen

zijn job doet. Zonder dat team

beetje

die KSVO een warm hart toedraagt,

komen we er niet. Ik voel mij goed

kan

de

voetbalbond

een

wat

op

onze

beschik

weg
ik

over

komt.
een

tijdelijke

dat wil. Welke voorzitter wil nu

binnen dat team, omdat ik weet

oplossingen zorgen? “Misschien

geen kampioen worden? Maar

dat ik de mensen heb waar ik

kunnen ze 1 of 2 overgangsjaren

we prediken realisme, want we

kan op rekenen. Ik ben fier en zal

toelaten

afhankelijk

dan ook in elke speech de rol van

‘meedenken’

en

voor

wat

zijn

ademruimte te geven? Laat ons

van

omstandigheden.

mijn medewerkers en vrijwilligers

hopen. Als je in de gegeven

“Niets moet, alles mag”, is een

beklemtonen. Ik denk dat juist

omstandigheden nu een licentie

afgezaagd

is

dat onze sterkte is: niet ‘rond de

voor hogerop moet aanvragen,

genoeg ambitie binnen KSVO.

pot’ draaien, maar vooruitgaan en

is dat zo goed als onbegonnen

We willen vooral ons thuispubliek

werken als één team. ‘One Team,

werk. Wij doen ons best, met de

verwennen met attractief voetbal.

One dream’ is geen holle slogan.

middelen die we hebben. ‘We

We moeten vooruit en er moet

Soms moet je eens een moeilijke

leven nog’, heb ik gezegd bij het

meer

knoop

100-jarig bestaan. We hebben nog

uitstraling naar KSVO toekomen.

emotionele aspect even aan de

steeds onze aanhang, maar doen

We moeten onszelf nog beter

kant zetten, maar menselijkheid

er alles aan om dat verder uit te

kunnen verkopen. Samen met de

en respect draag ik hoog in het

breiden. Er is genoeg interesse in

atletiekclub, zijn wij in Oudenaarde

vaandel.

om

de

ploegen

momenteel
de

cliché,

te

maar

aantrekkingskracht
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er

en

doorhakken

en

het

De functie van Voorzitter: een drukke maar boeiende
job
Spijt dat ik er aan begonnen ben, heb ik absoluut
niet. Het enthousiasme is er nog steeds en we zijn
ambitieus om deze club sterker te maken en de
problemen die op onze weg komen, op te lossen.
De voorbije 2 seizoenen waren zwaar maar uiterst
leerzaam, met enorm veel uitdagingen. Ik ben
absoluut nog niet uitgeblust. We leven nog en het is
mijn taak om samen met mijn team onze doelen te
verwezenlijken in de komende jaren. En daar hoort
vallen en opstaan bij.
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08

TOPPERS OP BEZOEK
Jaarlijks komen in de maand juni een 3-tal TOPPERS (lees Eerste Klassers – 1 A) met hun A-kern op bezoek! Zij
zien dit echt als een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ter gelegenheid van die oefenwedstrijden
ontvingen we een massa toeschouwers.
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KSV OUDENAARDE DANKT ZIJN SPONSORS
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09

RETURN VISIBILITEIT

25

LED BOARDING

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

DIGITAL SIGNAGE IN VIP

Uw logo hier!
VASTE BOARDING

MOBIEL LEDSCHERM

Uw logo hier!

Uw logo hier!

Uw logo hier!

26

Uw lo

WEBSITE: WWW.KSVOUDENAARDE.BE

Aantal
bezoeker s
per jaar!

ogo hier!
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SOCIALE MEDIA

Volg ons!

28

MATCHBAL

INTERVIEWBORD

29

SPONSORING WEDSTRIJDKLEDIJ

HOSPITALITY
CANVASSEN

30

CLUB 81

Uniek binnen KSVO is onze ‘Club 81’, genoemd naar ons stamnummer.
Binnen Club 81 ontmoeten plaatselijke ondernemers elkaar in het kader van KSVO.
Club 81 fungeert als een serviceclub met de bedoeling networking tot stand te brengen
tussen de deelnemers maar waar voetbal steeds een centrale plaats krijgt.
Deelnemers betalen een jaarlijkse financiële bijdrage wat KSVO toelaat verder te bouwen aan de toekomst.
Club 81 telt momenteel een 25-tal deelnemers en verzamelt een 5-tal keer per jaar, liefst op een interessante
culinaire locatie in de regio.
Telkens wordt toelichting gegeven bij de actuele situatie van de club en doorgaans wordt een interessante
uit de voetbalwereld uitgenodigd voor een vraaggesprek.
Club 81 is een uitstekende manier om verbinding te realiseren met het Oudenaards bedrijfsleven.
Er is is absoluut nog ruimte voor bijkomende leden! We kijken uit naar uw kandidatuur.

3131

SPONSORINGSMOGELIJKHEDEN & TARIEVEN
LED-BOARDING

RECLAME KANTINES (boven en beneden)

Visibiliteit op 60 m LED-boarding

In principe minimum 2 (lopende) meters à €

• timelapse 2 min. (6 x 20 s) - € 850

150/m.

• timelapse 4 min. (12 x 20 s) - € 1500

Aanmaakkosten (EENMALIG): € 40 de lopende

• timelapse 6 min. (18 x 20 s) - € 2000

meter (l.m.).

• timelapse 8 min. (24 x 20 s) - € 2400

Contracten van minimum 2 jaar.

Aanmaak/instellen boarding (1-malig): € 550
Seizoen = oefenwedstrijden, 15 competitie- en bekerwedstrijden

WEDSTRIJDKLEDIJ Prijs en termijn op aanvraag.

TV-SCHERMEN

VISIBILITEIT ROND HET TERREIN

Visibiliteit op 3 TV’s in de VIP-ruimte
• SEIZOEN - timelapse 12 min. (12 x 60 s) - € 1000

[A] Vaste boarding

• WEDSTRIJD - timelapse 12 min. (12 x 60 s) - € 200

minimum 3 tot 6 meter (zie verder)
centraal onder de staantribune:

LED-SCHERM

min. 6 meter: € 250/l.m.

Visibiliteit op 6 m2 LED-scherm

centraal onder de staantribune en beneden

1 wedstrijd naar keuze (EXCLUSIVITEIT!)

aan de atletiekpiste: min. 3 meter: € 200/l.m.

De hele avond visibiliteit à € 500/avond

bochten omheining naast staantribune:
min. 3 meter: € 175/l.m.
achter de doelen: min. 4 meter: € 150/l.m.

MATCHBAL

Alle EENMALIGE aanmaakkosten: € 40/l.m.

Wordt te koop aangeboden in juni tot begin
augustus à ¤ 100
• 2 ééndags VIP-kaarten,

[B] Speciaal arrangement SPONSOR VAN 1 MATCH

• afroeping voor de match,

€ 500:
6

• vermelding op de website,

VIP

zittribune

tickets

(inbegrepen

uitnodigingen

• mogelijkheid om zelf aftrap te geven,

aan de rust in VIP kantine)

• koffie-gebak-digestief tijdens de rust.

10 zittribunekaarten
Pakket matchballen = per 3 matchballen

10 staantribunekaarten

• gewone matchballen - € 250

2 gratis parkeerkaarten binnen in stadion

• matchballen met garantie min. 2 toppers en/of

voor die match

derby - € 400

publiciteit voor en aan de rust
van de match (micro)
Dagvermelding op ledscherm

VIP-KAARTEN
1 stuk: € 300 - 3 stuks: € 800
VIP kaart geeft recht op een (midden)tribune
zitplaats met tijdens de rust in de gereserveerde
VIP kantine koffie, gebakje en digestief.
VIP-DINERS & PRE-FOOT Een aantal per seizoen.
Info steeds terug te vinden op de website van
KSVO.
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Alle tarieven zĳn excl. BTW

DE CLUB VAN 100

Ook doelman Sören Dutoit begint

en hij bereikte net voor het ingaan

aan zijn 8ste seizoen bij KSVO.

van de “lockdown” de kaap van

Hij kende omwille van blessures,

400 door hem gecoachte matchen

2 pechseizoenen, maar zit toch

bij KSVO!

ook al ruim over de kaap van 150
gespeelde matchen voor KSVO.
Lorenzo Heirwegh (6 seizoenen)
en Jochen Van Waeyenberghe (5
seizoenen) zijn ook al min of meer

ʻTROU TOTTER DOOTʼ
De wapenspreuk van onze stad,
kan niet toepasselijker zijn op

T2 Kurt Van Synghel is ook al niet

KSV Oudenaarde. Met de nodige

meer weg te denken bij KSVO.

fierheid mogen we gerust zeggen,

Begonnen

dat KSVO een warme, familiale

die hun lot al voor verscheidene
seizoenen hebben verbonden aan
hun club en die nog niet van plan
zijn om weg te gaan.

Het boegbeeld van die stabiliteit,
is ongetwijfeld Jesse
seizoen

Martens.

2021-2022

wordt

immers het 13de seizoen, dat hij
deel uitmaakt van de kern. Jesse
Martens was dan ook één van de
eersten om bij te tekenen voor
het komende seizoen. Vooral het
feit dat KSVO verder wil doen met
deze groep, trok onze kapitein
over de meet. De vele kilometers
zal hij er ongetwijfeld met de
glimlach

bijnemen,

want

deze

geelzwarte club is immers al een
stuk van hemzelf geworden. 364
officiële wedstrijden speelde hij
ondertussen voor KSVO en daarin
was 69 keer trefzeker.

bij

omzwervingen bij streekploegen
oudgedienden. Zij werden enkel

opnieuw bij KSVO. Aanvankelijk

door Coivd-19 afgeremd om de

als jeugdtrainer en coach van de

kaap van 100 gespeelde matchen

beloften, maar vanaf het seizoen

te bereiken.

2005-2006 werd hij de vaste
T2: eerst onder Chris Andries,

De Club van 100

Het

jeugdspeler

KSVO, belandde hij via diverse

en stabiele club is. KSVO heeft
dan ook heel wat spelers in huis,

als

Jaan Vanwildemeersch speelde,

waarmee hij meteen promoveerde

gespreid

seizoenen,

naar 3de klasse, later onder Willy

ook al 112 matchen en Olivier

Wellens en Gaby Demanet. In dat

Verstraete verdeelt 110 gespeelde

bijna rampzalige seizoen 2007-

wedstrijden

over

8

seizoenen.

2008, nam hij 5 matchen voor

Met de millenniumboys Robbe

over

6

het einde eventjes de taak van

Vandenheede

en

Van

hoofdtrainer over. KSVO kon zich

Herreweghe,

beschikt

Gilles

KSVO

nipt redden. Kurt bleef aan boord

ook nog eens over 2 spelers uit

en ook Stefan Leleu had blind

eigen jeugdrangen, die aan hun

vertrouwen in onze T2, die werd

respectievelijk 4de en 5de seizoen

geroemd voor zijn knappe werk

beginnen bij KSVO en die er zeker

in de schaduw.

op gebrand zijn om de kaap van

een Zwitsers uurwerk, is hij nu

100 wedstrijden te bereiken

nog steeds de rechterhand van de

Betrouwbaar als

trainer van zijn KSVO. Het is heel

Onafscheidelĳk
trainersduo

moeilijk te achterhalen, maar Kurt
is ongetwijfeld dé recordhouder
van het aantal matchen op het

Last, but not least, vermelden we

wedstrijdblad.

ook nog onze trainer en zijn trouwe
assistent. Stefan Leleu begint aan

Voor allen is KSV Oudenaarde

zijn 13de seizoen als hoofdcoach

echt een vorm van “thuiskomen”.
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SFEERMOMENTEN
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K.S.V. OUDENAARDE
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
STAMNUMMER KBVB 0081
www.ksvoudenaarde.be
Burgemeester Thienpontstadion
Prins Leopoldstraat 89, 9700 Oudenaarde

Steven BALCAEN
Commercieel medewerker
+32 (0)476 65 16 34 . ✉ sponsoring@ksvoudenaarde.be
Luc AUDOOR
Commercieel, feestelĳkheden
+32 (0)476 20 27 17 . ✉ luc.audoor@skynet.be
Guido VANDENABEELE
Beheerraad & manager
+32 (0)472 32 35 85 . ✉ guido@brands-on.eu

Grafisch concept:

Drukwerk:

grafisch huis
GRAFISCH ONTWERP . ADVIES
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een thuis voor drukwerk

