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Met dit sponsordossier stelt Koninklijke turnkring Lyra de missie, visie, doelen, de 
huidige werking en de toekomstplannen van de club voor. 
 

Missie 

Koninklijke Turnkring Lyra Lier vzw heeft als missie haar leden een kwalitatief 
sportaanbod te bieden. Binnen deze sportdisciplines streeft KT Lyra Lier vzw naar 
lifetime gymnastiek en dans, zowel op recreatief als competitief vlak. 
 
Dit alles ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep. Hiertoe voorzien we 
gekwalificeerde trainers op elke training en trachten we naar democratische lidgelden 

te streven, afhankelijk van de leeftijd en aantal uren training per week. 
 

Geschiedenis en huidige situatie 

Op 17 januari 1909 werd de “Turnvereniging Lyra” gesticht uit de wegkwijnende 
turnafdeling “Nut en Vermaak”, die de kans kreeg samen te smelten met verscheidene 
Lierse burgerzonen, voornamelijk studerende jongelui. Beide groepen troffen het best 
met elkaar en de “Turn- en sportvereniging Lyra” was geboren. Door de jaren heen 
groeide de Lyra uit met verschillende andere sporttakken (voetbal, tennis, atletiek, 
basketbal en toneel) waardoor een overkoepelende “vzw Koninklijke Lyra” werd 
opgericht. Op 12 mei 1995 is de oprichting van de “vzw Koninklijke Turnkring Lyra” 
verschenen in het staatsblad onder nr. 8464. De Kon. Turnkring Lyra vzw was en is nog 
steeds een vaste waarde op het gebied van wedstrijden op provinciaal, federaal en 
nationaal niveau. 
 
De turners sloten zich aan bij de Nationale Bond der Katholieke Turn- en sportfederatie 
geheten, nu Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 
  
Turnkring Lyra telt bij de start van het sportjaar 2021-2022 meer dan 300 leden, meer 
dan 20 actieve en enthousiaste trainers en een wervelend bestuur. De meeste leden zijn 
afkomstig van Lier, maar we hebben ook uit de buurtgemeenten Ranst/Broechem, Lint, 
Boechout, Berlaar, etc.  

 
De club biedt sportieve recreatieve ontspanning aan in een vriendschappelijke en 
sociale sfeer. Gymnastiek als breedtesport staat centraal bij de club. Leden worden 
tevens in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan gymnastiekwedstrijden 
wanneer zij doorstromen naar de wedstrijdploeg. Het sportaanbod van de club is: 

• gymnastiek voor recreatieve kleutergroepen (2,5 tot 6 jaar) 

• gymnastiek voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar tot 18 jaar 

• wedstrijdturnen toestelturnen en tumbling op A-,B- en C- en I-niveau 

• keep fit en nostalgiegroep voor volwassenen 

• Ierse dans 

• badminton 

• rope-skipping 

• knuffelturnen 
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Visie en toekomstplannen 

De club zal zich in de toekomst verder ontwikkelen naar een sterkere en in ledenaantal 
groeiende vereniging, die flexibel inspeelt op de wensen van haar leden. De nieuw 
uitgeruste gymhal van de stad Lier, leidt op termijn tot een toenemende en intensievere 
samenwerking met andere Lierse turnclubs. 
 
In clubverband biedt Koninklijke Turnkring Lyra de mogelijkheid tot een gezonde 
ontspanning, sport en zelfontwikkeling aan. Naast lichamelijke en motorische 
ontwikkeling, vindt de club ook de geestelijke ontwikkeling belangrijk. Of er nu 
individueel of in teamverband wordt gesport: teamgeest, verantwoordelijkheid en 

sociale samenhang binnen de groep spelen een rol. Dit geldt zowel tijdens de lessen en 
trainingen, als bij deelname aan wedstrijden. 
 
Koninklijke Turnkring  Lyra zal in de toekomst inzetten op  

• haar leden plezier  te laten beleven, fysiek bezig te zijn en bij  te  dragen tot een 
gezonde en  fitte levensstijl,  

• haar leden  te laten  turnen in  optimale  omstandigheden met kwalitatieve 
begeleiding en degelijke accommodatie, 

• democratisch lidmaatschap afhankelijk van de leeftijd en aantal uren training 
per week, 

• recreatieve gymnasten  de meest  voorkomende gymnastiekdisciplines  aan  te 

bieden, 

• competitiegroepen toestelturnen meisjes en tumbling, 

• opgeleide en gekwalificeerde trainers op elke training, door in te zetten op 
bijkomende (interne of externe) vorming en opleidingen,  

• te werken aan een transparant clubbeleid met aandachtspunten voor een 
gelijkheid van geslacht, leeftijd en bevolkingsgroep, 

• met  onze sociale rol een bijdrage  te leveren aan  de maatschappij,  
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Sponsorbeleid 

Sponsoring stelt ons in staat om financieel gezond te blijven en het profiel van 
Koninklijke Turnkring Lyra als een open en toegankelijke vereniging te behouden. 
 

Doelstellingen 
Het doel van het sponsorbeleid is enerzijds  

• de aankoop van materiaal: investeren in klein, veilig en innovatief materiaal, 

• professionalisering van de trainers: financiering van interne en externe 
bijscholingen en opleidingen, opleiding voor nieuwe trainers,  

• financiering van (inter)nationale wedstrijden, 

• het organiseren van sportieve en familie-evenementen, etc.  
 
Anderzijds geeft de club een return aan de sponsors in de vorm van publiciteit. We 
streven steeds naar een Win-Win situatie voor onze sponsors en de club. Door 
Turnkring Lyra te sponsoren maakt een grote groep mensen kennis met de naam van 
uw bedrijf of product en uw inspanningen voor onze vereniging. 
 
Door onze club te sponseren garandeert de club een grote zichtbaarheid in de regluiere 
werking en tijdens tal van activiteiten die de club organiseert. Hierbij bieden wij 
verschillende sponsorpakketten aan op maat van uw bedrijf.  
 

Algemene voorwaarden sponsorbeleid 
Zowel particulieren als zelfstandigen kunnen de turnkring financieel steunen. Met 
sponsors maken we afspraken op papier, zodat er geen misverstanden ontstaan en er 
vooral wederzijdse duidelijkheid is. Alle overeenkomsten worden aangegaan 

- voor een minimale duur van één of drie jaar (afhankelijk het sponsorpakket);  

- automatische verlenging voor één jaar;  
- opzegtermijn drie maanden vóór het einde van het jaar. 

 

Turnkring Lyra maakt een onderverdeling in een sponsering in natura en een 
financiële sponsering. Een financiële ondersteuning kan vanaf 50 euro. Turnking Lyra 
ontvangt ook giften, testament en legaten. Voor de verschillende sponseringsmanieren 

bezorgt Turnkring Lyra steeds een bewijs van sponsering.  
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Sponsorpakketten 

Turnkring Lyra biedt enkele sponsorpakketten aan. Indien u als sponsor graag à la 
carte sponsor kan dit ook altijd worden besproken. Hiervoor kan u verder contact 
opnemen.  
 

Partnerschap Diamanten 
partner 

Gouden 
partner 

Zilveren 
partner 

Bronzen 
partner 

Sympa-
thisant 

Termijn 3 jaar 3 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 
Budget  1000 

euro/jaar 
500 

euro/jaar 
100 

euro/jaar 
50  

euro/jaar 
natura 

 
Verzorging van 
promomateriaal 

  
 

 x 

Schenking 
tombolaprijzen  

  
 

 x 

Aanbieden van 
goederen en 
diensten 

  
 

 x 

Link en logo op 
de website/folder 

x x x x x 

Link en logo in 
communicatie 
naar leden 

x x x x  

TV reclame 
sporthal*  

x x x x  

VIP kaarten voor 
evenementen 

6 4 2 
 

 

Reclame banner 
op de website 

x x  
 

 

Sponsering kledij 
 

x   
 

 

 

* onder voorbehoud van de aanwezigheid van de digitale mogelijkheden in de sporthal. 

 

Verzorging van promomateriaal 
Voor  de promotie  van  onze activiteiten heeft Turnkring Lyra regelmatig nood aan  
drukwerk zoals  flyers, posters, boekjes & gadgets met het logo. 

 

Schenking tombolaprijzen  
Bij  het  organiseren van tombola’s  kunt  u tombolaprijzen schenken. U wordt vermeld 
op de communicatie die daarrond gevoerd wordt.  
 

Aanbieden van goederen en diensten 
U kan ook steeds goederen schenken voor verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld 
fruit voor een gezonde training, speculaas voor als sinterklaas langs komt in de les, etc.  
 

Link en logo op de website/folder 
Sponsoren krijgen een vermelding op de website en de folder (op de sponsorpagina - 
https://www.turnkring-lyra.be/sponsors/), met een link naar de eigen website.  
 

https://www.turnkring-lyra.be/sponsors/
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Link en logo in de communicatie naar leden 
Sponsoren krijgen een vermelding in het mailverkeer die de club naar zijn leden 
versturen. Zowel het logo als de link naar de eigen website wordt opgenomen. Het logo 
van de sponsor wordt ook vermeld op afgedrukte brieven en flyers, 
onderleggers/prijslijsten spagettiedag, programmaboekje turnfeest (indien van 
toepassing), affiches, (digitaal) onthaalbrochure voor de leden, reclameposts op 
facebook en Instagram, etc.  
 

TV reclame sporthal 
Uw reclameboodschap en logo op de breedbeeld-tv in de sporthal ’T Spui. Reclame 
wordt uitgezonden gedurende de openingsuren van de sporthal. Tevens wordt u logo 
ook geprojecteerd tijdens evenementen (indien van toepassing).  
* onder voorbehoud van de aanwezigheid van de digitale mogelijkheden in de sporthal. 

 

VIP kaarten voor evenementen (indien van toepassing) 
De sponsor krijgt VIP kaarten voor georganiseerde evenementen door de Turnkring vb. 
het tweejaarlijks turnfeest.  
 

Reclame-banner op de homepagina van de website  
Een banner met link naar uw eigen website op de homepagina van de vernieuwde 
website.  
 

Sponsoring van kledij  
Indien u interesse heeft om club- en wedstrijdkledij te sponsoren kunnen we dit samen 
met u bespreken. We hebben een goede relatie met de leveranciers en kunnen samen 
met u de optimale mix samenstellen. Het logo van de sponsor kan worden aangebracht 
op trainers (vest, broek, T-shirt), sporttassen, T-shirts vrijwilligers, etc.  
 

Contactgegevens 

Indien u interesse heeft in het sponsoren van Turnkring Lyra kan u steeds contact 

opnemen met bestuur@turnkring-lyra.be. 

mailto:bestuur@turnkring-lyra.be

