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Voorwoord (1/2)
De eerste stappen naar het oprichten van MVP
Padel werden gezet in volle coronacrisis. We
merkten op dat mensen door het hele
coronagebeuren meer vrije tijd te besteden
hadden, vrije tijd die men weliswaar met veel
beperkingen moest zien te besteden. Wij kenden
de sport al, maar het was opvallend dat padel
steeds meer werd beoefend.
Padel was tijdens de opgelegde maatregelen één
van de enige sporten die nog voluit kon worden
uitgeoefend. Ook wij waagden ons steeds meer
aan een spelletje padel, en tijdens één van zo’n
spelletjes ontstond het idee om zelf iets te gaan
doen met deze fantastische sport. Heel opvallend
bij padel is de nog ontbrekende capaciteit van
courts.
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We kwamen tot de constatatie dat in Evergem,
de gemeente die ons nauw aan het hart ligt, er
nog geen padel wordt aangeboden. Daardoor
evolueerden deze gedachten logischerwijs naar
plannen om een eigen club op te richten in
Evergem.
Tijdens onze zoektocht naar een locatie,
kwamen we al snel terecht bij het
voetbalcomplex in Kerkbrugge, die tot vorig jaar
de thuisbasis was van DKW Evergem, de club
waar zowel Christophe als Mathies jarenlang
speler zijn geweest.

Voorwoord (2/2)
Al snel kwamen wij tot een overeenkomst met de
grondeigenaars, en konden we onze zoektocht
naar een partner of investeerder opstarten.
Meerdere voorstellen passeerden de revue, maar
vol overtuiging kozen wij voor de toetreding van
Vadis Odjidja in onze plannen. Doorslaggevend
voor ons was het feit dat Vadis aangaf niet
zomaar te willen investeren, maar actief een rol
wou opnemen, zodat we met een team van drie
een sterk geheel konden vormen.
We mikken dan ook niet enkel op het verhuren
van padelcourts, maar veel meer mikken we op
het uitstralen van een clubgebeuren, een club
waar een concept wordt nagestreefd. Binnen
onze conceptclub willen wij proberen om padel
naar een hoger niveau te tillen in de omgeving.
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Toch moet iedereen er steeds terecht kunnen,
ongeacht niveau, persoonlijke doelstellingen of
leeftijd. Daarnaast willen wij ook topspelers een
schitterende accommodatie bieden, met alle
nodige faciliteiten. Bovenop dit alles, willen wij
ook een ontmoetingsplaats zijn, een plek waar
mensen op hun gemak zijn en zichzelf op een
sportieve manier kunnen ontspannen.

WIE ZIJN WIJ?

Christophe Plamieri

Mathies Gijsels

Vadis Odjidja

Accountmanager

Group Controller

Profvoetballer

Christophe, 32 jaar jong, is
accountmanager bij Telenet en
KAA Gent. Hij is afkomstig uit
Gent en speelt in zijne vrije tijd
graag golf en padel.

Mathies, 25 jaar jong, is Financial
Controller bij Alinso Group. Hij is
afkomstig uit Evergem en speelt
voetbal bij FC Assenede.

Vadis, 32 jaar jong, is
profvoetballer bij KAA Gent en
gaat naast voetballen ook
regelmatig eens gaan golfen.
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FACILITEITEN

7 Padelcourts, waarvan 1 Vision court
en 3 overdekte courts.
Grote bar met terras, niet gelegen in een
woonzone.
Voetbalterrein uitgerust met kleedkamers
en sanitaire voorzieningen.
Een recreatiezone waar kinderen zich
kunnen uitleven.
Buitenzone met alternatieve mogelijkheden
zoals petanque, beachvolley en meer.
Een mooi aangeklede zomerbar met uitzicht
op onze verschillende courts.
Een ruime parking waar al onze gasten hun
auto kwijt kunnen.

Wat maakt ons uniek?
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Een sterke visibiliteit langs de R4 tussen Gent
en Zelzate.

LOOK & FEEL

Padelterreinen en buitenbar

LOOK & FEEL

Binnenbar en lounge

ONZE WAARDEN

Grote doelgroep. Toegankelijk voor iedereen.

Groen imago.

Lokale verankering.

Vrije keuze leverancier horecagebeuren.

Enige club in de omgeving.

Aanbieden van padellessen.

Perfecte ligging en geen risico op overlast.

Camera-streaming beschikbaar.

Mogelijkheid tot padelevenementen.

Organiseren van andere sportevenementen.
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VISIBILITY EXAMPLE

MAIN PARTNER
Exclusiviteit

Gestructureerde
partner
Totale visibiliteit in
de club
Leverancier
Gereserveerde
parkeerplaatsen
8 Lidmaatschappen
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Communicatie

Vermelding in
media
Vermelding op
Website
Vermelding Social
Media

Businessclub

6 Memberships
Toegang tot alle
business events
Pitch moment in
de businessclub

Visibiliteit

Naming rights
court
R4-georiënteerde
boarding op talud
Georiënteerde
boarding op talud
richting club
Zichtbaarheid bar
(TV)
Banner
vermelding
Gadget
vermeldingen
Zichtbaarheid op
de clubartikelen

Activatie

Activatie-actie
naar alle leden
2 halve dagen
gebruik maken
voor teambuilding
1 initiatiemoment
padel
Eventvoordeel van
30%

GOLD PARTNER
Exclusiviteit

4 Lidmaatschappen
Visibliteit binnen de
club
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Communicatie

Vermelding op
Website
Vermelding Social
Media

Businessclub

3 Memberships
Toegang tot alle
business events
Pitch moment in
de businessclub

Visibiliteit

Naming rights
court
Georiënteerde
boarding op talud
richting club
Zichtbaarheid bar
(TV)
Banner
vermelding

Activatie

Activatie-actie
naar alle leden
1 halve dag
gebruik maken
voor teambuilding
1 initiatiemoment
padel
Eventvoordeel van
15%

SILVER PARTNER
Exclusiviteit

2 Lidmaatschappen

MVP PADEL | COMPANY PITCH

Communicatie

Vermelding op
Website

Businessclub

2 Memberships
Toegang tot alle
business events

Visibiliteit

Georiënteerde
boarding op talud
richting club
Zichtbaarheid bar
(TV)

Activatie

1 initiatiemoment
padel
Eventvoordeel van
10%

BRONZE PARTNER
Exclusiviteit

1 Lidmaatchap
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Communicatie

Vermelding op
Website

Businessclub

1 Membership
Toegang tot alle
business events

Visibiliteit

Vermelding op
boarding
Zichtbaarheid bar
(TV)

Activatie

Eventvoordeel van
5%

JOIN THE
COMMUNITY

BE SPORTY
TOGETHER

LIFESTYLE &
NETWORKING

MAKE AMAZING
MEMORIES

