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Black Lions Club seizoen 2017- 2018 
 
 
 
Beste sportliefhebber, 
 
Na onze promotie naar de 2e amateurreeks rezen er bij vele vragen of dit voor onze ploeg 
wel haalbaar zou zijn.  Nu, op het einde van het seizoen, meen ik te mogen stellen dat de 
spelers –en trainersgroep een fantastisch parcours heeft afgelegd.  Een mooie 
bekercampagne (Royal Antwerp FC) en een plaats in de middenmoot, meer moest dat niet 
zijn.   
 
Het volgende seizoen dient zich opnieuw als een grote uitdaging aan.  Door de recente 
successen werd er immers danig getrokken aan verscheidene spelers en dat maakt dat er 
volgend seizoen vele nieuwe gezichten zullen zijn.   Aan de trainers wederom een uitdaging 
om er een hechte groep van te maken.   
 
Hopelijk kunnen we ook (opnieuw) rekenen op uw steun.  Deelname aan onze Black Lions 
Club is één van de mogelijkheden. 
 
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 voor u kan zijn.   
 
 
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 de loges  
 

 
Dit alles kunnen we u aanbieden voor de prijs van € 570 excl. BTW voor 1 seizoen.   
 
Aangezien de Black Lions Club al zijn negende 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 de club ! 
 
 
 
Het “Black Lions Club” –team 
 


