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Wie zijn wij?
In 2013 namen enkele collega’s, werkzaam bij een bedrijf dat prothesen levert in België, het
initiatief om onze vereniging op te starten. Geïnspireerd door gelijkaardige voorbeelden in
Polen en Nederland waar projecten als deze met succes werden opgestart.
Het werd een zoektocht naar spelers, trainers, atleten en vrijwilligers om samen een mooi
verhaal te schrijven. Het zorgen voor in- en outdoor oefenterreinen, accommodatie,
verzorgings- en sportmateriaal en communicatiemogelijkheden was een helse maar leerrijke
opdracht die we tot een goed einde gebracht hebben. In een ondersteunende en
coördinerende rol wil het bestuur van AMP FOOTBALL BELGIUM onze prachtige werking en
deze sport verder uitrollen naar het grote publiek. Zowel op lokaal, provinciaal, nationaal en
internationaal niveau hebben we al mooie stappen gezet.
Het nieuw samengestelde bestuur wil werk maken van de verdere uitbouw van onze
vereniging. Met een duidelijke visie en met veel enthousiasme willen we u, en iedereen,
kennis laten maken met onze werking en onze teams.

WWW.AMPFOOTBALL.BE

Om dit te kunnen waarmaken, rekenen wij op de steun van, enerzijds, vele overheids- en
sportinstanties en, anderzijds, de logische en/of financiële steun van u, uw bedrijf of uw
netwerk.
We doen dit samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA). Deze
vertegenwoordigt alle voetbalclubs van België. Wanneer we ons land vertegenwoordigen op
internationale tornooien selecteert onze bondscoach uit de beschikbare spelers. Ons
nationaal team kreeg de naam “Red Flamingo’s” mee.

En andere partners
AMP FOOTBALL BELGIUM is lid van Parantee-Psylos vzw.
Deze organisatie ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich op
een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking
of kwetsbaarheid.
Parantee-Psylos vzw begeleidt topsporters met een beperking op maat.
Parantee-Psylos vzw verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk
met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke
actoren.
Op deze manier vormt Parantee-Psylos vzw een hefboom om mensen volgens hun
eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvolle en
plezante manier te laten sporten en bewegen.

Wat is “Amp Football”?
Voetbal voor geamputeerden en mensen met congenitale defecten. Veldspelers hebben een
amputatie aan het been vanaf minimaal de enkel, de doelman/vrouw heeft een amputatie
aan de arm vanaf minimaal de pols. De spelers voetballen met krukken en zonder prothese.
De wedstrijden worden op een kleiner terrein gespeeld (outdoor 51m x 31 m) en met kleinere
doelen dan in het gewone voetbal. Het spel wordt 7 tegen 7 gespeeld. De spelregels zijn
bepaald door de wereldvoetbalorganisatie FIFA.

Historiek
Amputee Football werd opgericht de US. Snel sloten landen uit Centraal Amerika zich aan.
Enkele jaren later vond het eerste wereldkampioenschap plaats. Kort daarop werd het Open
European Championships georganiseerd op de voet gevolgd door een All-Africa Amputee
Soccer Tournament.
Vandaag wordt Amp football wereldwijd en in meer dan 50 landen over de wereld
georganiseerd in competitieverband. De landen en clubs zijn aangesloten bij het WAFF (World
Amp Football Federation).
Met onze Belgische Red Flamingo’s namen we al meerdere keren deel aan het Europese
Kampioenschap.

Amp Footbal Belgium koestert meerdere ambities op korte en langere termijn
1. De sociale integratie voor geamputeerden van alle leeftijden zodat zij geregeld samen
kunnen voetballen en ontspannen op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal
niveau.
2. We gaan op zoek naar kandidaat-spelers van alle leeftijden die interesse hebben in
onze sport. Ongeacht ervaring of talent is iedereen bij ons welkom. Spelers, jongens,
meisjes, man, vrouw of x, van welke geaardheid of origine dan ook, worden met open
armen ontvangen.
3. Door het organiseren van trainingen op lokaal en provinciaal niveau hopen wij meer
kandidaten te bereiken en zo vlug als mogelijk meerdere teams op te richten per
provincie. Een nationale competitie is een mooie gedachte.
4. Door het organiseren van trainingen en wedstrijden kunnen spelers hun vaardigheden
verder ontwikkelen. Mogelijk wacht er voor de spelers een nationale selectie en kan
men deelnemen aan internationale wedstrijden.
5. Recreatieve spelers en sporters de mogelijkheid bieden om in groep en in
teamverband ‘fun’ te beleven en hun sociaal netwerk uit te breiden.

Hoe zien wij de structuur van onze organisatie op korte en langere termijn?
AMPUTEE FOOTBALL BELGIUM vzw
Overkoepelende vereniging op Nationaal vlak
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Deze structuur kunnen en willen we, afhankelijk van het aantal kandidaat-spelers, uitbreiden
naar meerdere clubs per provincie, enerzijds, en/of meerdere teams in het Frans- en Duitstalig
landsgedeelte, anderzijds.
Bij Internationale wedstrijden wordt een selectie gemaakt door de bondscoach. Deze
wedstrijden worden gespeeld onder de noemer van de Nationale Red Flamingo’s in een
uitrusting van de RBFA, onze Belgische Voetbalbond.

Speel mee!
Vandaag gaan we op zoek naar geamputeerden die wensen deel te nemen aan ons
voetbalteam. Het maakt niet uit op welk niveau je kan voetballen want we nemen iedereen
mee in ons voetbalverhaal.
Wil je komen kijken, proeven, deelnemen of hard trainen…het kan allemaal. In eerste
instantie willen we trainingen en wedstrijden organiseren op verschillende locaties in België
zodat wij als team “naar de mensen toe” de afstand letterlijk en figuurlijk verkleinen en er
zich makkelijker kandidaten kunnen melden.

Waarom sponsoren?
Zonder ondersteuning en de nodige sponsors is het echter onmogelijk om dit prachtige
initiatief uit te bouwen. Het Amputee Football is in ons land nog niet of te weinig gekend bij
het grote publiek. Ook kandidaat spelers weten nauwelijks af van ons bestaan. Hierin willen
we verandering brengen. Wilt u ook delen in het succes AMP FOOTBALL BELGIUM? Aarzel dan
niet om onze interessante sponsorformules te bekijken. Wij garanderen u de nodige
“Visibiliteit” en “Return”.
Goed om weten :
-Onze sponsorformules zijn bespreekbaar en kunnen op uw maat aangepast worden.
-Wij maken een factuur zodat al uw financiële inbreng voor publiciteit voor 100% fiscaal aftrekbaar is.

AMPUTEE FOOTBALL BELGIUM vzw
Overkoepelende vereniging op Nationaal vlak
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“AMP-PARTNER” van onze Organisatie
Hierbij zoeken we een bedrijf, onderneming of privaat persoon die de
volledige, of een groot deel van de, werkingskosten van AMP Football Belgium
wil financieren.
Onze PARTNER geniet daardoor op vele vlakken een “voorkeurs- en
alleenrecht”.
Op uw vraag bezorgen wij een globaal overzicht van onze rekeningen van de
voorbije jaren. In een volgende fase bespreken wij graag de verdere
mogelijkheden met gedetailleerd cijfermateriaal. Uiteraard onderhandelt u als
PARTNER mee uw voorwaarden, uw en onze inbreng en verwachtingen.

HOOFD-, GOUD-, ZILVER- en BRONS ?

Deze formules zijn uitgewerkt en worden op uw vraag bezorgd. Ook deze
voorwaarden zijn bespreekbaar en worden op uw maat aangepast. De
voorgestelde prijzen zijn eveneens op uw maat aanpasbaar.
Zo luisteren wij graag naar uw voorstellen, engagementen, in de vorm van het
bezorgen van materialen, logistieke steun, vervoer en verplaatsingen,
beschikbaar stellen van locaties en accommodaties, … andere.

NATIONAAL Co-HOOFDSPONSOR

Vanaf 5000 euro. (Zullen in aantal beperkt worden)
Vermelding achterzijde trainingspak.
Vermelding website met link en sociale media.
Vermelding op alle interne en externe communicatie.
Vermelding bij alle tornooien en wedstrijden met banner en/of spandoeken.
Informatiestand bij grote evenementen mogelijk.
Vermelding “Pers Wall” als achtergrond bij eventuele interviews.

PROVINCIAAL Co-HOOFDSPONSOR

Vanaf 3000-5000 euro. (Zullen in aantal beperkt worden)
Vermelding voorzijde voetbaluitrusting van het provinciale AMP-team.
Vermelding website en sociale media in het regionaal gedeelte.
Vermelding op alle interne en externe regio-communicatie.
Vermelding alle regionale tornooien en wedstrijden met banner en/of
spandoeken.
Bij groot regionaal evenement is het plaatsen van een infostand mogelijk.

GOUDEN SPONSOR NATIONAAL

Vanaf 3000 euro tot 5000 euro.
Vermelding op trainingspak of op sporttas in aangepast formaat.
Vermelding website met link en sociale media.
Vermelding op alle externe en interne communicatie.
Vermelding alle tornooien en wedstrijden met banner en/of spandoeken

GOUDEN SPONSOR PROVINCIAAL / REGIONAAL

Vanaf 2000-3000 euro en beperkt tot 1 per
provincie
Vermelding op provinciale wedstrijdkledij achteraan.
Vermelding website met link en sociale media.
Vermelding op evenementen
Vermelding alle tornooien en matchen met banner en/of spandoeken

ZILVEREN SPONSOR NATIONAAL

Vanaf 2000-3000 euro
Vermelding op broek trainingspak.
Vermelding website met link en sociale media.
Vermelding alle tornooien en matchen met banner en/of spandoeken

ZILVEREN SPONSOR PROVINCIAAL / REGIONAAL

Vanaf 1000-2000 euro
Vermelding broek.
Vermelding website met link en sociale media in het regionale gedeelte.
Vermelding op regionale evenementen.
Vermelding alle regionale tornooien en wedstrijden met banner en/of
spandoeken.

BRONZEN SPONSOR NATIONAAL

Vanaf 1000-2000 euro
Vermelding website met link en sociale media.
Vermelding alle tornooien en matchen met banner en/of spandoeken.

Vermelding op alle evenementen nationaal.

BRONZEN SPONSOR PROVINCIAAL / REGIONAAL

Vanaf 500-1000 euro
Vermelding website met link en sociale media op regionaal gedeelte.
Vermelding op regionale evenementen.
Vermelding alle regionale tornooien en wedstrijden met banner en/of
spandoeken.

Heeft u nog vragen over een welbepaalde sponsorformule of wenst u meer informatie over
AMP FOOTBALL BELGIUM? Aarzel dan niet om ons te contacteren!
U kan ons steeds bereiken
Mark De Cleene
0475 91 77 72 of via mdc4you@telenet.be

Bezoek ons op facebook-pagina AMP FOOTBALL BELGIUM
En onze website WWW.AMPFOOTBALLBELGIUM.COM

