
Black Lions Club seizoen 2019 - 2020 
 
 
 
Beste sportliefhebber, 
 
Reeds meer dan 10 jaar is onze Black Lions Club al een begrip binnen onze vereniging en ver 
daarbuiten.  Jaar op jaar is dit verder gegroeid en we hopen natuurlijk dat ook  U volgend seizoen 
deel wil uitmaken van deze groep. 
 
Op sportief vlak zijn we er van overtuigd dat ons een aardig seizoen te wachten staat.   We mikken 
daarbij duidelijk op een plaats richting top 5.  Gezien de gerealiseerde transfers moet dit zeker 
haalbaar zijn. 
 
Maar ook de supporters spelen daarbij een belangrijke rol.  Zij kunnen een ploeg naar een hoger 
niveau stuwen.  En als lid van onze Black Lions Club bent u natuurlijk een supporter en trouwe 
steun voor de ganse club. 
 
Wat kan de Black Lions Club voor u betekenen ? 
 
In een aangename omgeving en een gemoedelijke sfeer collega-ondernemers ontmoeten of uw 
klanten uitnodigen voor een heerlijk diner, dat is wat de Black Lions Club u kan bieden.  En ook 
na de wedstrijd, in bijzijn van de spelers, gezellig napraten in onze loges, is natuurlijk het logische 
gevolg van dit gezellig samenzijn. 
 
Kort samengevat biedt één lidmaatschap van de “Black Lions club” u: 
 

• 2 abonnementen (zitplaatsen) voor de competitiewedstrijden van alle ploegen van Zwarte 
Leeuw 

• gratis consumpties in de loges van de club gedurende een half uur voor aanvang en 
tijdens de rust van de wedstrijden van het eerste elftal 

• 4 deelnames aan het diner (vrij te kiezen gedurende het seizoen – 3 gangenmenu) 

• publiciteit op verschillende TV-schermen in de kantine en de loges tijdens de wedstrijden 
van het eerste elftal 

• vermelding van uw naam/onderneming op een uithangbord in onze loges  
 

 
Dit alles kunnen we u aanbieden voor de prijs van € 570 excl. BTW voor 1 seizoen.   
 
Aangezien de Black Lions Club al zijn 11e jaargang ingaat, is dit voor velen onder jullie al 
welbekend.  Mocht u toch nog suggesties hebben voor verbetering, steeds welkom !   
 
In bijlage vindt U alvast een inschrijvingsformulier. 
 
Bij voorbaat dank en hopelijk tot binnenkort in onze Black Lions Club ! 
 
 
 
Het “Black Lions Club” –team 
 


