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VOORWOORD
Beste sportliefhebber,
Als voorzitter van onze volleybalclub “Lindemans Aalst“ kan ik
terugblikken op een mooi afgelegd parcours. Niet enkel sportief,
maar ook als club zijn we er op vooruit gegaan. We beschikken
over een mooie locatie, veel trouwe sponsors en supporters, een
goed bestuur en vele geëngageerde medewerkers met een hart
voor de club. Dat we nu sportief meedingen in de top van de
Belgische en Europese competitie toont enkel aan dat er nog veel
ambitie schuilt in deze club. Uiteraard zal dit een blijvende
inspanning vragen van onze sponsors, maar ook van alle mensen
rondom de club, om ons te laten groeien tot een vaste waarde als
topclub binnen deze competities.
Ik hoop dan ook, samen met ons enthousiast team, dat wij de
komende seizoenen op jullie steun kunnen rekenen en we elkaar
zeker nog terug zien op één van de volgende wedstrijden.
Jan Luppens
Voorzitter Lindemans Aalst

VOORWOORD
Vorig seizoen was in alle opzichten historisch te noemen.
Voor het eerst sinds het ontstaan van de Liga A (in 1945)
is er geen kampioen door COVID-19. Gezondheid gaat
uiteraard boven alles. Maar als je “top of the league”
staat, heeft het toch een bitterzoete nasmaak. Laat het
ons positief bekijken: we waren de beste. Kampioenstitel
of niet.

We beleefden gelukkig een onvergetelijk seizoen. De
bekerfinale kunnen spelen in het Antwerps Sportpaleis
was zonder meer een fantastische ervaring, ook al werd
het ook daar net niet. Ik denk dat iedereen hardop durfde
dromen van de titel dit seizoen en dat was niet
onverdiend geweest. Wie weet is dat wel voor ons
weggelegd komend seizoen? Ik durf het in elk geval
hopen!
Matthias De Ridder
Voorzitter Sportag
Schepen van sport stad Aalst

VOORWOORD
Beste volleyballiefhebber, beste sporter,
Als burgemeester van een sportieve stad met traditieclubs
in voetbal en basket ben ik verheugd met de sportieve
prestaties van Lindemans Aalst. Wij kenden de sport en
hebben op lagere niveaus ook wel wat verenigingen actief,
maar de topsport die we in ons sportcomplex Schotte te
zien krijgen is voor ons als stad een meerwaarde, zelfs
internationaal.
Als burgemeester besef ik ook dat het runnen van een
sportclub op dit niveau niet eenvoudig is. Ik merk echter
dat deze club daar ook de juiste mensen voor heeft, het
gaat hem niet alleen over het spelen van sets, er moeten
ook achter de schermen ballen worden verwerkt. Mijn
waardering dan ook naar de hele entourage, zeg maar de
gehele ploeg Lindemans Aalst.

Naar sponsors toe beklemtoon ik graag het unieke aan deze
locatie. Aanvankelijk niet voorzien voor het huisvesten van
een volleybalploeg, maar nu met veel gastvrijheid welkom.
Ze zochten een zaal die voldoende hoog was, na het volgen
van enkele wedstrijden weet ik dat dit niet overdreven
was.
Spectaculair, attractief, spannend, hoogstaand. Het
volleybal heeft er een believer bij.
Christoph D’Haese
Burgemeester Aalst

VOORWOORD
Het verhaal van Brouwerij Lindemans en volleybalclub Lindemans Aalst.
Na meer dan dertig jaar sponsoring van de volleybalsport , eerst Lennik, later Asse-Lennik en nu Lindemans
Aalst, schrijven we als huidige hoofd- en naamsponsor niet alleen geschiedenis maar bepalen ook mee het heden
en de toekomst van deze Aalsterse topvolleybalclub.
Geert en ik zijn intussen al de zesde generatie aan de roerstok van Brouwerij Lindemans, een nog steeds
familiale onafhankelijke lambiekbrouwerij gesitueerd in het zacht glooiende Pajottenland.
Naast de waarden van traditie en innovatie dragen we ook verbondenheid en beleving hoog in het vaandel. De
passie voor het volleybal, de sportiviteit en fair-play is iets waar we persoonlijk veel belang aan hechten. Deze
waarden vinden we eveneens terug in onze club en dat maakt dat we al jaar en dag fiere sponsor zijn.
Het sponseren van een sportclub gaat voor ons echter veel verder dan enkel het commercieel voordeel ervan.
We zien het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De extra injectie van een sponsor bepaalt
immers mee het succes van de sportclub. En onrechtstreeks draagt het ook bij tot samenhorigheid en de
positieve energie die de mensen krijgen door met zijn allen achter een club te staan.
Elke match opnieuw zorgt het aanstekelijk enthousiasme van onze supporters (waar we in Oiljst om bekend
staan) en de sportieve hoogtepunten van onze ploeg voor een unieke beleving en een super ambiance. En laat
dat nu de beste remedie zijn tegen depressie en negativisme. Op die manier dragen we ons steentje bij aan het
maatschappelijk welzijn en geeft het ons als sponsor enorm veel voldoening…

VOORWOORD
… De uitstekende resultaten van ons clubteam in diverse
competities tonen aan dat we op goede weg zijn. Ons
sportief technisch team met aan het hoofd onze coach
Johan Devoghel, doen hun uiterste best om Lindemans
Aalst op de kaart te zetten. Het hoogtepunt van vorig
seizoen blijft de bekerfinale met niet minder dan 13.000
toeschouwers in het Sportpaleis van Antwerpen, live
uitgezonden op de nationale zender.

Maar… we mogen echter niet denken dat we er al zijn,
anders zijn we er geweest. Om te kunnen groeien en echt
aan de top willen meedraaien, hebben we alle mogelijke
hulp nodig.
Twijfel je nog als ondernemer om mee in te stappen in
dit mooie verhaal? Dan hebben we nog een extra troef:
onze dynamische businessclub(net)werking. Het perfecte
platform waarbij het zakendoen naar een hoger niveau
gebracht wordt en het nuttige aan het aangename wordt
gekoppeld.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om
iedereen te bedanken om van Lindemans Aalst een stevig
geheel te maken; de vele vrijwilligers, het bestuur, de
technische staf, de spelers, de medesponsors en de
enthousiaste supporters. Uiteraard mogen we ook de stad
Aalst niet vergeten. Zij hebben ons immers als
oorspronkelijk Pajotse ploeg de kans gegeven dit mooie
verhaal verder te zetten in deze wereldbefaamde stad
met hartelijke mensen.
Dirk Lindemans
Brouwerij Lindemans

OVERZICHT LINDEMANS AALST


Liga A

Onze Liga A-ploeg speelt al meer dan 30 jaar op het hoogste niveau. We spelen
minimum 20 thuiswedstrijden (Nationale competitie, beker van België, Europese
competitie). Het volleybalseizoen loopt van oktober tot mei.


Jeugd

In totaal zijn er 120 jeugdleden aangesloten bij onze club. Zij trainen en spelen in
de nieuwe sporthal PIVO in Relegem. In Aalst trachten we in samenwerking met de
lokale volleybal-verenigingen meer jongeren te motiveren voor “onze” sport. Ook
willen we de Aalsterse schooljeugd warm maken voor het volleybal door initiaties
aan te bieden samen met onze spelers en technische staf.


Vrijwilligers

Wat zou een sportclub zijn zonder de helpende handen van talrijke vrijwilligers? Bij
Lindemans Aalst is er een stevige basis van trouwe en enthousiaste vrijwilligers,
zonder welke het onmogelijk zou zijn om deze topclub te runnen.


Bestuur

Ons bestuur bestaat uit een ervaren groep van gedreven ondernemers. Het zijn
mensen uit zeer uiteenlopende sectoren maar allen met een hart voor “top”sport.
Het is net deze mix die voor een stabiel en veelzijdig clubbeleid zorgt.

Palmares Liga A Heren
2012 – 2013: 5de plaats nationaal
2013 – 2014: 4de plaats nationaal
2014 – 2015: 2de plaats nationaal + winnaar Beker van België + ½ Finale CEV Cup
2015 – 2016: 4de plaats nationaal + Final 12 Champions League + winnaar Supercup
2016 – 2017: 3de plaats nationaal + ¼ Finale CEV Cup + ½ Finale Beker van België
2017 – 2018: 3de plaats nationaal + ¼ Finale CEV Cup
2018 – 2019: 3de plaats nationaal + Finale Beker van België + winnaar League Trophy + ¼ Finale CEV Cup

2019 – 2020: 1ste plaats reguliere competitie nationaal
+ Finale Beker van België + ¼ Finale CEV Cup

OVERZICHT LINDEMANS AALST

OVERZICHT LINDEMANS
AALST
Doelstellingen Liga A Heren
Ook het komende seizoen willen we meestrijden op de
3 fronten:

-

Nationale competitie (Euromillions Volley League)

-

Beker van België

-

Resoluut gaan voor een nieuw Europees CEV ticket

OVERZICHT LINDEMANS
AALST
Accommodatie
Sinds november 2016 namen wij onze intrek in
de nieuwe thuisbasis te Aalst (Erembodegem).
Dit gloednieuwe sportcomplex, “Schotte”
genaamd (met meer dan 500.000 bezoekers
per jaar), biedt onze topsportclub alle
faciliteiten die nodig zijn om nog verder uit te
groeien tot een gevestigde waarde en topclub
in het Belgische volleybal.

WAT HEBBEN
WIJ TE
BIEDEN?

Exposure – visibility
OUTDOOR:

Bestickering wagenpark
(15) sportieve cel

Vlaggen met uw
bedrijfslogo

Exposure – visibility
INDOOR:

Kledij spelers
(wedstrijd/opwarmingsshirts, broekjes, training,
sporttas,…)

LED-Boarding

Spandoeken

Vloerstickers op en rond
het veld

Logo en naam op netrand

Beachvlaggen inkom zaal

Wedstrijdsponsoring

…
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WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Media-coverage
➢

Visuele pers
Nationaal: Sportbeat, Eclips TV, Sporza
Regionaal: TV-Oost
Online: Euromillions Volley League Live Stream, Eurovolley.tv

➢

Geschreven pers
Lindemans Aalst verschijnt wekelijks meerdere malen in alle nationale kranten

alsook in de betrokken regionale kranten.
➢

Nieuwe media
Ook Lindemans Aalst is een actieve gebruiker van de nieuwe media-kanalen
(website, facebook, twitter, online ticketing systeem, eigen app, …)

WAT HEBBEN
WIJ TE BIEDEN?
Evenementen
Lindemans Aalst organiseert tal van
wedstrijd-evenementen en
randactiviteiten waarbij supporters
en sympathisanten elkaar in een
ongedwongen amicale sfeer kunnen
ontmoeten.
-

Lindemansfeesten

-

Carnavalsmatch

-

Fandag

-

Thema-wedstrijden

-

Volleypromo – Aalst i.s.m. lokale
verenigingen en scholen

WAT HEBBEN WIJ TE
BIEDEN?
Hospitality
Sport is emotie… Lindemans Aalst wil van de thuiswedstrijden een
echt “feest” maken. Voor de wedstrijd kunnen zowel supporters als
onze VIP-businessleden in Schotte terecht voor de perfecte opwarming
en voorbereiding.
Wij ontvangen u graag als VIP vanaf 18u voor het aperitief. Vooraf aan
de wedstrijd wordt u een culinair 3-gangendiner aangeboden met
aangepaste wijnen en afsluitende koffie. Na het diner kan u de
wedstrijd volgen vanuit een gereserveerde comfortabele plaats. Na de
match kan u in de Looyerij terecht voor een rustige babbel met de
overige gasten en/of spelers van onze club.
Voor onze uitwedstrijden kan u ook genieten van het “Bustronomie “
concept i.s.m. partner Bell-Tours.

WAT HEBBEN WIJ TE
BIEDEN?
Businessclub VBC Aalst
Met onze Volley Business Club – Aalst willen we verder gaan dan
het sportieve spel. Met deze businessclub streven we ernaar om
een platform aan te bieden waar netwerken en business
centraal staan. We trachten via georganiseerde, attractieve en
aangename netwerkactiviteiten, welke naast de wedstrijden
lopen, voor u als ondernemer een win-win situatie te creëren.
We bieden tijdens het jaar minimum 4 netwerkmomenten aan,
momenten waarbij u en uw business centraal zullen staan
(ontbijt-, lunch- en/of dinersessies, nieuwjaarsreceptie,
bedrijfsbezoeken, thema avonden, …).

Gala-Event
Voor de “oud-gedienden” onder ons zeker niet zonder
fantastische herinneringen. Een evenement waar u als een
echte VIP behandeld wordt met verwennerij op het hoogste
niveau. Volleyballiefhebber of niet… dit is een absolute must!

CONTACTGEGEVENS

Wilt u na het lezen van deze presentatiebrochure
persoonlijk kennismaken met onze club en de
mogelijkheden bespreken wat wij voor u kunnen
doen? Graag nodigen wij u van harte uit voor een
vrijblijvend gesprek.

Met sportieve groeten,
Danny Verhulst
Business events & New business
danny@lindemansaalst.be
0475 26 91 41

www.lindemansaalst.be I info@lindemansaalst.be

Sponsors
Seizoen 19-20

NAAMSPONSOR

HOOFDSPONSORS

VOLLEY BUSINESS CLUB AALST

OVERIGE SPONSORS
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