


Beach
Volley

Na 22 succesvolle edities van het Beachvolleybaltornooi trekken 
we met de gehele organisatie naar een nieuwe locatie, Transit M 
aan het Douaneplein.

We houden de traditie van het Beachvolleybaltornooi in ere en 
veranderen weinig aan de sportieve succesformule, maar voegen 
wel enkele nieuwigheden toe die voor een grote meerwaarde 
zullen zorgen dewelke we niet konden realiseren op de Grote 
Markt.

28/07 - 31/07



28/07 – 31/07



Nieuw
Concept
28/07 - 31/07

Het gekende Beachvolleybaltornooi wordt aangevuld met een 
gezellige strandbar waar tal van activiteiten worden georganiseerd 
zodat heel de familie kan meegenieten van het tornooi.

Een ganse dag volleyballen in een zomerse setting, met een gezellige 
bar, leuke summer vibes en lekker eten! 
Inderdaad, we bieden de mogelijkheid om met de ganse ploeg te 
genieten van een heerlijke BBQ met de voetjes in het zand. Met 
andere woorden, alle ingrediënten aanwezig voor dag vol sport, fun
en vriendschap!

De strandbar gaat door tot en met 15 augustus en wordt na het 
Beachvolleybal tornooi omgebouwd tot een sport- en speelstrand 
waar jong en oud zich kan uitleven. 

De volledige periode is het strand ook af te huren voor feesten, 
sporttornooien, etc.



VERLOOP
Donderdag 28/7 tem Zondag 31/7

Planning:
Donderdag & vrijdag: bedrijventornooien
2 x 30 ploegen ~ 17u30-23u15
Zaterdag: recreatief tornooi
36 ploegen ~ 10u-19u
Zondag: competitief tornooi
40 ploegen ~ prov kamp. seniors~ 9u30-19u

Extra:
Strandbar doorlopend geopend
BBQ 
Summer-vibes // After-party



BBQ
Donderdag 28/7 tem Zaterdag 30/7
18u – 20u

Tijdens de bedrijventornooien en het recreatief 
tornooi wordt de mogelijkheid geboden om deel 
te nemen aan een gezellige BBQ voor de 
deelnemers en hun supporters. 

Ons BBQ pakket omvat 3 stukken 
vis/vlees/veggie naar keuze en een uitgebreid 
saladebuffet.

Inschrijven kan via het registratieformulier voor 
het Beachvolleybaltornooi. Dit kan je vanaf 15 
april vinden op de website: mechelenbeach.be

Kostprijs: € 25/pp (incl. btw.)



INFO & TARIEVEN

BEDRIJVEN TORNOOI 
do 28/07 & vr 29/07

17u30-23u15

6 vs 6 - gemengd

30 ploegen per dag

RECREATIEF TORNOOI
za 30/07 

10u-19u 

6 vs 6 - gemengd

36 ploegen

COMPETITIEF TORNOOI 
zo 31/07 

9u30-19u

2 vs 2

40 ploegen
Finale provinciaal kampioenschap

Seniors Dames 
Seniors Heren

€22 (incl. BTW) – per ploeg€50 (incl. BTW) – per ploeg€195 (excl. BTW) – per ploeg



Het verloop van het tornooi is als volgt:
Donderdag en vrijdag: bedrijventornooien
(2x 30 ploegen, 6 vs 6 gemengd )
Zaterdag: recreatief tornooi 
(36 ploegen, 6 vs 6 gemengd )
Zondag: competitief tornooi 
(40 ploegen 2 vs 2, provinciaal kampioenschap)

Inschrijven kan vanaf dinsdag 15 maart (10u) via de 
website: http://mechelenbeach.be 

Hierop vind je een deelnameformulier dat je kan 
afprinten. Dit vul je dan in en stuur je terug naar 
mechelenbeach@gmail.com

Na het indienen ontvang je van ons de betaalinstructies, 
je inschrijving is pas bevestigd als de betaling voldaan is.

INSCHRIJVEN
VANAF 15 MAART
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Partnerpackage Beachvolley 1 Partnerpackage Beachvolley 2

€ 345
Excl BTW

€ 545
Excl BTW

• logovermelding op de website, flyers & affiches, en 
het omroepen van uw firmanaam tijdens het event

• fles cava (af te halen tijdens het tornooi)

• 6 l.m. spandoekruimte aan de nadars rond de 
volleybalterreinen

• gratis deelname van 1 ploeg op donderdag- of 
vrijdagavond

• logovermelding op de website, flyers & affiches, 
en het omroepen van uw firmanaam tijdens het 
event

• fles cava (af te halen tijdens het tornooi)
• 12 l.m. spandoekruimte aan de nadars rond de 

volleybalterreinen

• Logo op 1 heraszeil gedurende de volledige 
periode van Mechelen Beach (aangemaakt door 
ons)

• gratis deelname van 1 ploeg op donderdag- of 
vrijdagavond



Partnerpackage Beachvolley 3
HOOFDPARTNER

Partnerpackage Beachvolley 4
TOPPARTNER

€ 1250
Excl BTW

€ 2500
Excl BTW

• logovermelding op de website, flyers & affiches, en 
het omroepen van uw firmanaam tijdens het event

• 2 flessen cava (af te halen tijdens het tornooi) 

• 24 l.m. spandoekruimte aan de nadars rond de 
volleybalterreinen

• 2 heraszeilen met uw logo (aangemaakt door ons) 
gedurende de volledige periode van Mechelen Beach

• logovermelding op t-shirts die zullen gebruikt 
worden voor het tornooi

• logovermelding in de social mediacampagne rond 
het volleybaltornooi

• gratis deelname van 2 ploegen op donderdag- of 
vrijdagavond

• exclusiviteit en met naam van uw bedrijf gelinkt aan 
het ‘BeachVolleyTornooi’

• logovermelding op de website, flyers & affiches, en 
het omroepen van uw firmanaam tijdens het event

• 3 flessen cava (af te halen tijden het tornooi)

• 24 l.m. spandoekruimte aan de nadars rond de 
volleybalterreinen

• 4 heraszeilen met uw logo (aangemaakt door ons) 
gedurende de volledige periode van Mechelen Beach

• rugreclame op t-shirts die zullen gebruikt worden 
voor het tornooi 

• logovermelding in de social mediacampagne rond 
het volleybaltornooi

• gratis deelname van 2 ploegen op donderdag- of 
vrijdagavond 



Partnerships - overzicht
Mechelen Beach Volleybal Mechelen Beach Strandbar algemeen

package 1 package 2 package 3 package 4 package 1 package 2 package 3 package 4

hoofdsponsor toppartner hoofdsponsor presenting partner

€ 345 € 545 € 1 250 € 2 500 € 545 € 950 € 2 500 € 5000
Vooraf

website x x x x x x x x
flyers & affiches (van onderdeel) x x x x x x x x

logovermelding in social media campagne (van onderdeel) x x x x x
dedicaded social media post x x
naamsponsor (van onderdeel) x x

Tijdens
inschrijving ploeg 1 1 3 4 - - - -
spandoeken beachvolley 6m 12m 24m 24m - - - -
textiel volleybal x x - - - -
Fles cava 1 1 2 3 - - - -

herasbanner (volledige periode) 1 2 3 2 3 4 6
drankkaart x x x
textiel strandbar x x
Pakket drankbonnen € 50 € 100 € 200 € 350
TV scherm x x x x
activiteit / dag x

Achteraf
Aftermovie x x x



Contact

Voor meer informatie en reservatie:

MECHELEN BEACH

Maarten Fontaine – Event Manager
M + 32(0)485 42 42 66
E: Mechelenbeach@gmail.com

MAVOC MECHELEN

Stef Maes - Voorzitter
‘T +32 (0)15 20 15 20
M + 32(0)496 50 44 85
E: stef.maes21@skynet.be


