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Wat ik zo fantastisch vind aan voetbal is 
de totaalervaring. De afgelopen  jaren 
was ik actief bij FCT in de commerciële 
cel en later ook in het bestuur. De 
dynamiek die je voelt is heel bijzonder. 
Eén grote groep van mensen die met 
heel hun hart achter het voetbal staan. 
Daar gaan we ook onder de nieuwe 
naam KFCT mee verder. 

Voetbal in Turnhout kan en moet 
beter. Als voorzitter van het dagelijks 
bestuur zal ik er alles aan doen om 
die doelstelling te bereiken. Laten we 
er samen een daverend succes van 
maken! 

Ignace Kroos 
voorzitter dagelijks bestuur 
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VOETBAL IN TURNHOUT

Voetbal brengt sportief het beste in mensen naar boven. 

Het is bovendien een op en top sociale aangelegenheid. 

Een stad als Turnhout heeft een voetbalclub nodig die dit 

voor jong en oud waar kan maken. Een club waar het lokale 

voetbaltalent actief is. Een club die geleid en ondersteund 

wordt door lokale vrijwilligers. Een club die Turnhout 

nationaal in de schijnwerpers zet.

De Raad van Bestuur is verheugd dat de nieuwe club 

eindelijk realiteit is geworden. Voetballievend Turnhout 

vraagt een sterke club en die is er vandaag. Een club waar 

lokaal talent alle mogelijkheden krijgt om door te groeien. 

De visie van KFCT is duidelijk: we willen nationaal voetbal 

aanbieden in een financieel gezonde club. Een club waar 

vrijwilligers, supporters en sponsors trots op kunnen zijn.

KFCT Raad van Bestuur

       
  

DOOR: DIRK BERTENS

148
 steun@kfct.be
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Seizoen 2015/2016 starten we in 4de nationale. Onze jeugd speelt op interprovinciaal 
niveau. De fusie van 2 clubs heeft het extra spannend gemaakt om alle teams tijdig 
samen te stellen.
We geven onszelf de ruimte om te experimenteren met het talent dat mee in de 
nieuwe club stapt. Een nieuwe club moet leren en dat zullen we ook op het veld 
doen. Elke wedstrijd zal gespeeld moeten worden. Elke wedstrijd zullen we scherp 
moeten staan. Dat geldt voor alle teams: onze eerste ploeg, de jeugdploegen, onze 
2 damesteams en het intense voetbal van onze G-ploeg.
Onze eerste ploeg heeft met Vosselaar, Zwarte Leeuw, Lille en Sint-Lenaerts een 
aantal pittige derby’s op het programma staan. én ding weet ik zeker: we gaan er 
voor de volle 100% voor!

 

WE GAAN ER VOOR DE VOLLE 
100% VOOR!

“Elke wedstrijd 
zullen we scherp 
moeten staan.”

DOOR: FRANK BELMANS

VERANTWOORD VOETBAL
DOOR: ERIK SMEETS

De fusieclub KFCT heeft bewogen maanden achter de rug. Elke verandering is moeilijk 
maar het resultaat is in dit geval erg mooi. Eindelijk is er een voetbalproject met toekomst in 
Turnhout. Als voorzitter van de Sportraad Turnhout ben ik daar erg dankbaar voor.

Voetbal is op veel niveaus complex. Een gezonde club vraagt elke dag aandacht, zowel 
op sportief als financieel vlak. Ook diversiteit op alle niveaus is een constante uitdaging. 
Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen staat in de nieuwe club gelukkig hoog op de 
prioriteitenlijst.

Ook het jeugdvoetbal staat op het hoog niveau. We mogen er trots op zijn dat onze jeugd alle 
kansen krijgt om het te maken in het voetbal. Het brengt voetbal dichter bij de supporter en 
daar doen we het uiteindelijk voor.

De samenwerking met Stad Turnhout verloopt vlekkeloos. Ik hoop dat we verder kunnen gaan 
op het ingeslagen pad.

Erik Smeets
Voorzitter Sportraad Turnhout
Lid Raad van Bestuur KFCT
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In het voetbal zijn de sportieve prestaties het belangrijkste. 
Mooi voetbal is de reden waarom zoveel vrijwilligers dagelijks 
actief zijn in onze club. Mooi voetbal geeft supporters en 
sponsors waar ze naar op zoek zijn. Maar voetbal kost ook 
geld. 
We lezen in de krant over clubs in moeilijkheden en kijken 
vol bewondering naar die clubs die het goed doen. KFCT wil 
de ervaring van de laatste jaren inzetten om een gezonde en 
stevige club te worden. Zeker op het vlak van algemeen en 
financieel management maken we het verschil. 
Alleen zo kan onze club de doelstellingen halen waar de 
Turnhoutse supporters al jaren van dromen. Met vrijwilligers 
die zich kosteloos inzetten voor hun club. Ook sponsors willen 
weten wat er met hun steun gebeurt. 

EEN STEVIGE CLUB
DOOR: GUY FRANKEN

“We werken transparant 
en efficiënt.”

Daarom werken we transparant en efficiënt. Gezond Kempisch 
verstand zorgt ervoor dat we nooit meer uitgeven dan we in 
kas hebben. Dat vindt iedereen logisch als het over het eigen 
huishouden gaat, dat vinden wij logisch als het over KFCT 
gaat.
De afgelopen jaren zijn we daarvoor beloond. Meer dan 120 
sponsors steunen het voetbal in Turnhout. Ook de andere 
supporters zorgen voor inkomsten. Bovendien organiseren 
we clubdiners, mosselfeesten, jeugdstages en nemen we 
deel aan de feestmarkt op de grote markt. De verschillende 
onderdelen van de club werken met een afzonderlijk budget 
en zijn zelfbedruipend. Ons sociaal secretariaat Salar zorgt er 
voor dat de lonen en facturen correct betaald worden. Samen 
zorgen we voor de toekomst van het Turnhoutse voetbal!
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Voetbaltalent hebben we in overvloed in onze regio. 
Nu hebben we ook een club waarin we dat talent 
kunnen ontwikkelen. Kinderen vanaf 5 jaar krijgen 
een opleiding op hoog niveau. Bovendien krijgen ze 
de mogelijkheid om door te groeien binnen de club. 
We willen de droom waarmaken van de lokale jongere 
die het talent en de goesting heeft om voetbal tot 
een hoger niveau te brengen. Dat vraagt uiteraard 
de juiste ondersteuning. Onze trainers en begeleiders 
hebben allemaal een voetbaldiploma op zak en het 
hart op de juiste plaats. Het ene kan niet zonder het 
andere. Trainers en begeleiders weten heel goed 
wat kinderen nodig hebben om zowel technisch als 
sociaal te groeien. KFCT is een onderdeel van het 
lokale sociale weefsel. Ouders, spelers, vrijwilligers en 
supporters met elkaar in contact brengen is één van 
onze doelstellingen. Daarom krijgt lokaal talent alle 
aandacht en een professionele voetbalopleiding met 
het nodige fungehalte. Op maat van de mogelijkheden 
van het kind. Een jaarlijkse familiedag en voetbalstages 
brengen de ouders dichter bij de voetbalactiviteiten 
van hun kroost. De Leemshoeve is de ideale omgeving 
om deze combinatie te ondersteunen. Een groene 
omgeving met meerdere voetbalvelden. Kunstgras 
dat zich perfect leent om onze jonge helden techniek, 
balvaardigheid en looptraining bij te brengen. 
Onze trainers en begeleiders volgen regelmatig 
voetbalclinics om de laatste snufjes in voetbaladvies 
te kunnen delen met onze toppers in wording. 
Daar schuilt ons doel: zoveel mogelijk jeugdspelers 
laten doorstromen naar het eerste elftal. Winnen is 
belangrijk, maar de sportieve beleving en het leren 
in team spelen is belangrijker. Sportiviteit en fairplay 
dragen we hoog in het vaandel. We merken dat 
ouders dit waarderen. Daarom geloven we dat de 
toekomst van het Kempische voetbal veilig is bij KFC 
Turnhout.

DE JEUGD IS 
ONZE TOEKOMST

DOOR: KRIS PEETERS

“Lokaal talent krijgt
alle aandacht.”
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Je kent onze naam van de films van Bruce Willis of van 
het Turnhoutse voetbal. De Daaiherten is de naam 
van de supportersclub van KFCT.  Uiteraard zijn we op 
elke wedstrijd van de partij en zorgen voor de nodige 
mentale steun aan onze club. Zonder fans is een club 
slechts een halve club. Ook naast de wedstrijden 
organiseren we een jaarlijks supportersfeest en 
busreizen. Ook de KFCT Gouden Schoen wordt 
door ons georganiseerd. Onze supportersclub is de 
verbinding tussen de supporters en het bestuur van 
KFCT. We zijn één grote familie en steunen onze club 
door dik en dun!

SUPPORTERSCLUB 
DE DAAIHERTEN

DOOR:  KEN STEVENS

“Zonder fans is een 
club slechts een halve 
club.”

www.kfct.be
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VOETBAL IS VOOR
IEDEREEN

DOOR:  CHRIS BORGHS

Tien jaar geleden startte het vorige KFCT met een 
G-ploeg. Daarmee waren we in Vlaanderen een voorloper. 
Sindsdien is er veel veranderd. Paralympics en Special 
Olympics zijn ondertussen de normaalste zaak van de 
wereld. Destijds kregen onze G-voetballers hooguit een 
sympathiek schouderklopje. Vandaag zetten atleten met 
een beperking topprestaties neer. We zijn bijzonder 
trots op onze G-ploeg. De warmte die je terugkrijgt is 
enorm. We nodigen u graag uit om dit eens helemaal 
gratis te komen ervaren. Inderdaad, de toegang voor 

deze wedstrijden is namelijk gratis! Momenteel spelen 
50 voetballers binnen dit KFCT project en  hebben we 
2 ploegen in competitie. KFCT is ook trots om erkend 
te zijn  als “Football + Foundation”.  Enkel clubs die al 
meer dan 5 jaar maatschappelijk relevant ondernemen, 
mogen deze titel dragen. In de komende jaren zullen we 
ons blijven inzetten voor meer respect, samenhorigheid 
en integratie, zowel binnen als buiten de club.

“We zijn bijzonder 
trots op onze 
G-ploeg.”
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Een club zonder supporters kan niemand zich 
voorstellen. Een club zonder vrijwilligers nog minder. 
Onze vrijwilligers zorgen elke dag voor de vlotte 
organisatie van alle KFCT activiteiten. Honderden 
voetballers spelen wekelijks tientallen wedstrijden. 
Zonder onze vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn.  
De vriendschap die in onze club leeft is onbetaalbaar. 
Daarom zetten we ons met plezier belangeloos in. 
Onze jeugdwerking geeft jongeren de kans om zich 
sportief en sociaal te ontplooien. De wetenschap dat 

derde nationale met de ambitie om op termijn naar 
tweede nationale te promoveren. Het doel van het 
tweede dameselftal is om binnen korte termijn in 
eerste provinciale te spelen.

DOOR: JOLIEN JANSSENS

je daar als vrijwilliger een steentje toe kan bijdragen, 
motiveert ons elke dag weer om het beste uit onszelf 
te halen.
Het nieuwe KFCT heeft het potentieel en de 
vrijwilligers om een mooie club te worden. Samen 
staan we sterk!

VRIJWILLIGERS ZIJN 
ONBETAALBAAR

VROUWEN WETEN ALLES OVER 
VOETBAL

Damesvoetbal is hot. Niet alleen de topclubs 
hebben een damesafdeling, ook KFCT heeft een 
sterke damesafdeling. Meer nog, onze club heeft 2 
succesvolle damesploegen. 
Onze eerste damesploeg speelde 3 jaar achter elkaar 
kampioen en eindigde afgelopen seizoen op een 
neuslengte van de seizoenswinst in eerste Provinciale. 
Ook de tweede ploeg speelt ondertussen in tweede 
Provinciale.
Ons eerste dameselftal speelt volgende seizoen in 

DOOR: ERIK GEERTS

“KFCT  heeft 
2 succesvolle 
damesploegen.”

“De vriendschap die 
in onze club leeft is 
onbetaalbaar.”
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DE GESCHIEDENIS 

VAN KFCT
DOOR: SAM VAN CLEMEN

KFC Turnhout ging in 1912 van start als Turnhout 
Sport. De club kreeg van de Voetbalbond stamnummer  
148 en startte in 1912-1913 in de provinciale 
voetbalcompetitie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werden enkel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. 
Na de oorlog gingen ook de voetbalcompetitie en de 
Voetbalbond weer van start, het sein voor het bestuur 
van Turnhout Sport om ook  weer in competitieverband 
uit te komen. Op 3 januari 1921 besloot men tot een 
naamsverandering: Turnhout Sport werd omgedoopt 
tot Football Club Turnhout. Vele Belgische clubs hadden 
toen immers een Engelse naam, omdat Engeland de 
bakermat van het voetbal is. Op 3 juni 1921 liet de 
Voetbalbond weten dat de herinschrijving van FC 
Turnhout aanvaard werd. In 1952 kreeg de club het 
predikaat ‘koninklijk’. Vanaf het begin was het Villapark 
aan de Gierledreef de thuishaven. In 1948 kon een fel 
gemoderniseerd stadion met een prachtige zittribune 
worden ingehuldigd. 

Tot het einde van de jaren ’30 kende de club een 
eerste periode van grote bloei. In 1925 werd voor 
het eerst kampioen gespeeld. Bovendien beschikte 
het elftal vanaf dat seizoen met Swat Engelen over 
een buitengewoon getalenteerd doelman die zou 
uitgroeien tot een ware clublegende. Naar hem is 
intussen een straat vernoemd. Dankzij de creatie 
in het seizoen 1925-1926 van een nieuwe hoogste 
nationale afdeling, ere-afdeling, ging Turnhout op het 
einde van dat seizoen over naar de nationale tweede 
afdeling om tot op vandaag nooit meer terug te keren 
naar de provinciale reeksen. In 1932 speelde Turnhout 
voor het eerst in de hoogste afdeling, maar eindigde 
dat seizoen laatste. In 1936-1937 volgde een tweede 
seizoen in de hoogste reeks, maar opnieuw eindigde 
de club laatste. Vanaf 1951 tot 1958 speelde de club 
in derde klasse.
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In 1959 begon dankzij o.a. Luc 
Weygers en Swat Persegael, een 
nieuwe sterke periode, met de vijf 
beste jaren uit de clubgeschiedenis. 
Dankzij twee promoties kwam de 
club in 1963-1964 voor de derde 
maal in haar bestaan uit in de 
hoogste afdeling. Het lukte om 
het behoud te verzekeren, maar 
een geval van omkoping zorgde 
ervoor dat de club verplicht moest 
degraderen. In 1966 volgde zelfs 
een degradatie naar derde, maar 
hierna wist KFCT zich goed te 
herpakken. 

Vanaf 1968 tot 1977 speelde de 
club in tweede. Na een nieuwe 
degradatie volgde een lange 
periode in derde klasse waarbij elk 
jaar tevergeefs werd geprobeerd 
om de promotie af te dwingen. 
Pas dankzij de betreurde Luc De 
Rijck werd in 1990 de poort naar 
tweede opnieuw ingebeukt. Het 
lukte de club zelfs om meerdere 
keren de eindronde voor promotie 
naar eerste klasse te spelen. Door 
licentieperikelen zakte men in 
2001 echter naar vierde. Nieuwe 
promoties volgden en in 2010 

werd voor het laatst in tweede 
klasse gespeeld. Het Villapark werd 
intussen verruild voor het stadion 
in het Stadspark. De naam van de 
club veranderde in KV Turnhout.

Het volgende seizoen wilde 
KVT met een eerste B-elftal in 
competitie treden, wat echter 
niet mogelijk was volgens de 
bondsreglementen. In 2011 richtte 
men daarom satellietclub FC 
Turnhout (stamnummer 9563) op, 
dat in de laagste provinciale reeksen 
van start zou gaan. De volgende 
seizoenen ging KV Turnhout 
volledig  ten onder, terwijl FCT drie 
keer op rij wist te promoveren. 
In 2015 smolten de beide clubs 
samen tot KFC Turnhout, dat in 
2015-2016 debuteert in  vierde 
klasse.

In 1959 begon dankzij o.a. Luc 

Weygers en Swat Persegael een nieu-

we sterke periode, met de vijf beste 

jaren uit de clubgeschiedenis. 

Tot het einde van de jaren 30 kende 

de club een eerste periode van grote 

bloei. In 1925 werd voor het eerst 

kampioen gespeeld. 
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Ondernemen is tegenwoordig een grote uitdaging. 
De markt staat onder druk en de macht van internet 
maakt het een hele uitdaging om als bedrijf zichtbaar 
te blijven. KFCT brengt mooi voetbal, maar is niet alleen 
op het veld zichtbaar. We organiseren events, bouwen 
een netwerk van ondernemers uit en zijn ook online erg 
actief. Onze website en Facebook worden druk bezocht. 
Ook onze sponsors worden daar beter van. Voetbal is en 
blijft populair. En daar kan u nu mee invulling aan geven. 
Een project als KFCT krijgt aandacht in de pers en online. 
Een reden te meer om onze club te steunen.
Op de volgende pagina kan u de verschillende 
sponsorformules vinden. We zijn er van overtuigd dat u 
een geschikte formule zal vinden voor uw bedrijf.

KFCT IS 
DE IDEALE 
PARTNER VOOR 
ONDERNEMERS

DOOR: IGNACE KROOS
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“De clubdiners zijn onze favoriet. Een lekkere 

lunch en als toetje een interessant netwerk. De 

afgelopen seizoenen hebben we heel veel interes-

sante mensen ontmoet. Ook de sponsoravond is 

iets wat we voor geen geld van de wereld willen 

missen..”

 — Sandra & Jimmy van de firma Truck & Trailer  

 Dickens MAN – Arendonk



Nieuwe tarieven

Dit zijn de tarieven voor het seizoen van 2015-2016

A ploeg Jeugd Dames G-ploeg

Tickets 10€ 2,5€ 2,5€ Gratis

Abonnement 120€ 30€ 30€ Gratis

Combi abonnement* 140€ Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen
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“De sponsoravonden zijn gezellig en je leert er 

telkens weer interessante mensen kennen. Ook 

dat is een fijn onderdeel van het sponsorpakket.”

 — Luc van de firma AAT Architecten Turnhout

“De jeugdwerking is buitengewoon. Hoe een 

groep mensen hun schouders zetten onder een 

project en er dan nog succes mee hebben ook, 

dat vind ik fantastisch.”

 — Maik van de firma Van Rooijen Logistiek Turnhout
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Reclame boarding

SPONSORTARIEVEN
We zijn heel blij met de sportieve steun die we mogen ontvangen. 
Maar een ambitieuze club heeft ook financiële middelen nodig. Heel 
wat bestaande sponsors geloven in KFCT. Op deze pagina¹s vindt u 
de verschillende mogelijkheden om onze club te steunen. KFCT is een 
community van ondernemers uit de Kempen. Wil u graag deelnemen 
aan dit netwerk? Stuur dan nu een e-mail naar steun@kfct.be  
of bel Ignace op 0472 73 85 35.

Hoofd
sponsor

Jeugd
sponsor

Dames G-ploeg Business 
partner

  Partner Reclame 
boarding

Wedstrijd
sponsor

KFCT 
supplier

KFCT 
believer

Wed-
strijdbal

Prijs o.t.k o.t.k o.t.k o.t.k 2.500€ 1.500€ 500€ 500€ 500€ 250€ 100€

Contractduur 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Jersey • • • •

Clubdiners * 8 o.t.k o.t.k o.t.k 8 4 2 4 2 2

Abonnement 4 o.t.k o.t.k o.t.k 2 2 1 1 1

Tickets 4 2

Boarding 6 m o.t.k o.t.k 3 m 3 m

Website • • • • • • • • • • •

Briefpapier •

Blauw wit advertentie • • • • • • • • • • •

Wedstrijdblad • •

Sponsormeeting ** • • • • • •

Wedstrijdreceptie • • • • • • •

Toegang alle wedstrijden • • • • • •

Toegang alle evenementen • • • • • • • • •

Deelname KFCT voordeelkaart • • • • • • • • •

Ontvangt KFCT voordeelkaart • • • • • • • • •
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BEL NU 0472 73 85 35

en steun KFCT!



Hoofd
sponsor

Jeugd
sponsor

Dames G-ploeg Business 
partner

  Partner Reclame 
boarding

Wedstrijd
sponsor

KFCT 
supplier

KFCT 
believer

Wed-
strijdbal

Prijs o.t.k o.t.k o.t.k o.t.k 2.500€ 1.500€ 500€ 500€ 500€ 250€ 100€

Contractduur 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Jersey • • • •

Clubdiners * 8 o.t.k o.t.k o.t.k 8 4 2 4 2 2

Abonnement 4 o.t.k o.t.k o.t.k 2 2 1 1 1

Tickets 4 2

Boarding 6 m o.t.k o.t.k 3 m 3 m

Website • • • • • • • • • • •

Briefpapier •

Blauw wit advertentie • • • • • • • • • • •

Wedstrijdblad • •

Sponsormeeting ** • • • • • •

Wedstrijdreceptie • • • • • • •

Toegang alle wedstrijden • • • • • •

Toegang alle evenementen • • • • • • • • •

Deelname KFCT voordeelkaart • • • • • • • • •

Ontvangt KFCT voordeelkaart • • • • • • • • •

KFCT.be  •  15

* Clubdiners: geldig voor de 1ste ploeg of de damesploeg

** Sponsormeeting: 2 personen per sponsor.




