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VZW ZUIDKEMPENSE PIJL presenteert

28 november  2015
Provinciaal Recreatiedomein

MOVE TO IMPROVE vzw 

BIJS vzw 

zaterdag

ten voordele 
van

© Tim De Waele

zilvermeer Mol



Dit jaar herneemt de unieke cyclocross voor wegrenners op het 
Zilvermeer in Mol. Twee jaar geleden streden vele grote namen uit 
het wielerpeloton voor de eer en toonden ze ook dat ze hun man-
netje konden staan in het veld. 

Op de deelnemerslijst van de voorgaande edities prijken namen van 
onder andere : Peter Sagan, Niki Terpstra, huidig wereldkampioen 
wielrennen Michal Kwiatkowski, Johan Van Summeren, Andre 
Greipel, Jurgen Van den Broeck enz… 

De opbrengst van de organisatie ging tijdens de vorige edities volle-
dig naar het goede doel vzw Move to Improve van het UZ Pellenberg, 
waarvan Tom Boonen peter is.

Dit jaar gaat de opbrengst van de liefdadigheidscross naar twee 
goede doelen.

BIJS vzw  & MOVE TO IMPROVE vzw

vzw Bijs zet zich in om 9 jongeren, met een verstandelijke en/of 
motorische beperking, vaak met medische problematiek, dag en 
nacht op te vangen in een huis. Deels om hen continuïteit in comfort 
aan te bieden, deels om de opvoedings- en zorglast die vaak zwaar 
is voor ouders, te verlagen. 
De zorg gebeurt door een vast team van vertrouwde begeleiders. 
Stichtend lid van vzw Bijs is Etixx-Quick Step ploegleider en 
ex-profrenner Tom Steels.

Ook vzw Move To Improve kan het broodnodig financieel duwtje in 
de rug gebruiken. 
Zij leveren enorm goed werk om kinderen met neuromotorische 
(bewegings)problemen te helpen. 
Het doeI van dit fonds is de optimalisering van de zorgen voor deze 
kinderen en het bewerkstelligen van duurzame oplossingen.
Andere jaren besteedden de verschillende media veel aandacht aan 
het evenement met redactionele stukken in alle toonaangevende 
kranten in België, Nederland en zelfs Italië. 
De Vlaamse televisiezenders besteedden aandacht aan het evene-
ment tijdens de verschillende journaals op de dag zelf en de dag 
nadien was er een uitgebreide reportage van 25 minuten tijdens 
‘Sporza op zondag’. 

Twee jaar geleden zegevierde Zdenek Stybar. Hij startte als 
ex-veldrijder met een handicap van 1 minuut achterstand, maar dat 
weerhield de Tsjech niet om zijn kunsten te demonstreren op het 
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol. Ook werd er voor de 
derde maal een Le Mans start gehouden en dit op het Zilvermeer-
strand. De kampioenencross werd voor de eerste maal gewonnen 
door Arne Daelmans. 

© Tim De Waele

Op zaterdag 28 november 2015 vindt de zesde editie van deze 
unieke wedstrijd. In deze informatiebrochure vindt u alle details 
over de verschillende partnershipmogelijkheden voor dit 
prachtige spektakel. 

 MEER DETAILS

Waar ? Provinciaal Recreatiedomein 
 Zilvermeer (Mol)

Wanneer ? Zaterdag 28 november 2015

Wie ? Een 50-tal absolute toprenners 
 uit binnen- en buitenland 
 neemt aan dit spektakel deel. 
 Meer details volgen!

 11u00 Start voorprogramma 
  met jeugdwedstrijden, 
  muzikale animatie, enz.
 11u30 Receptie 
  met uitgebreid lunchbuffet
 14u00 Kampioenencross
 15u15 Boonen & Friends 
  Charity Cyclocross
 17u00 Receptie 
 18u00 - 20u30 Diner
 20u30 - .......… Dansfeest

Doorlopend animatie !
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MOVE TO IMPROVE is een ondersteuningsfonds voor kinderen 
met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doeI van 
dit fonds is de optimalisering van de zorgen voor deze 
kinderen en het bewerkstelligen van duurzame oplossingen.

De kinderen consulteren in het UZ Leuven Campus Pellen-
berg, waar samen met de faculteit voor bewegings- en revali-
datiewetenschappen (FABER) het onderzoek plaatsvindt 
onder leiding van prof. Guy Molenaers. Het bewegingslabora-
torium speelt een vooraanstaande rol in de evaluatie en het 
onderzoek. Via het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invalid-
iteitsverzekering) is er een goede samenwerking met andere 
Belgische centra. 

Het UZ Pellenberg speelt op wereldvlak een toonaangevende 
rol in dit domein. Nadeel van deze koppositie is dat men 
steeds in de wind rijdt d.w.z. dat nieuwe en betere behande-
lingen die ontdekt worden tijdens het onderzoek, niet 
kunnen toegepast worden door te weinig financiële midde-
len. 

Hoe beter en hoe meer we deze kinderen kunnen laten 
bewegen, hoe minder afwijkingen er zullen ontstaan en hoe 
zelfstandiger zij later kunnen functioneren in de maatschap-
pij. Dit vraagt uiteraard dagelijks zware fysieke inspanningen, 
gelijkaardig aan die van topsporters, die weten hoe belan-
grijk en lonend trainingsarbeid is om resultaten te behalen. 
Deze topprestaties benodigen echter ook ondersteunend 
topmateriaal, wat weer financiële consequenties heeft, zeker 
als er onvoldoende middelen ter beschikking zijn.

Het is dus van het allergrootste belang dat we deze kinderen 
de ondersteuning kunnen geven die ze verdienen !

VZW Bijs is een huis waar kinderen met een verstandelijke 
en/of motorische beperking, vaak met medische problema-
tiek, dag en nacht worden opgevangen in een huis. Deels om 
hen continuïteit in comfort aan te bieden, deels om de 
opvoedings- en zorglast die vaak zwaar is voor ouders, te 
verlagen. De zorg gebeurt door een vast team van vertrou-
wde begeleiders.

De kinderen hebben één voor één behoefte aan een eigen 
plekje, een eigen kamer met alle nodige voorzieningen die 
de dagdagelijkse verzorging of medische behandelingen 
aangenamer maken. Ruimte waar ze tot rust kunnen komen 
en kunnen genieten van hun eigen privacy. Tegelijkertijd 
hebben de kinderen nood aan contact met anderen. Contact 
met hun huisgenoten, begeleiders, hun broers en zussen en 
hun ouders. 

Daarvoor is een gemeenschappelijk leefruimte noodzakelijk. 
Een gezellige living met alle typisch normale huishoudelijke 
dingen: een TV-hoek, een comfortabele zitbank, een kook-
hoek, ... Snoezelen is zeer gebruikelijk bij kinderen met een 
verstandelijke en/of motorische beperking. Bij het snoezelen 
staan aangepaste hulpmiddelen ter beschikking, gecom-
bineerd met een bonte verzameling van sfeermateriaal om 
meerdere zintuigen te kunnen prikkelen. Snoezelen gebeurt 
in een daartoe ingerichte ruimte. Een snoezelruimte is 
absoluut onmisbaar dus. 

Onze kinderen kunnen enorm genieten van de zon op hun 
snoet, een wandeling, schommelen of gewoon frisse lucht. 
Een stukje groen in de nabijheid is absoluut een must ! 



Visibiliteit
Groot logo centraal op de affiches, billboards, flyers en ander drukwerk, krantenadvertenties en tv-spots.

Duidelijke vermelding als Presenting Partner op de webpagina (www.boonenandfriendscyclocross.be) 
         met link naar eigen website

Op het evenement zelf:

 20% van de beschikbare ruimte op de backdrop van het podium en interviewruimte

 20% van de beschikbare spandoekruimte aan de start/finish

 200m spandoekruimte langs het parcours

 Logo op de presentatieschermen in de VIP-ruimte

 Mogelijkheid tot plaatsing promostand en andere marketing tools (inflatables, etc.)

 Betrokkenheid bij de prijsuitreiking

 Volledige pagina in het programmaboekje

 Regelmatige vermelding door de speaker tijdens de wedstrijd

 Volledige pagina in de persmap (A4)

PARTNER WORDEN

PRESENTING PARTNER (max. 1)

Hospitality
2 tafels van 10 personen “Boonen Pakket” (zie verder)

20 extra inkomkaarten

     En uiteraard… een uitnodiging voor de persconferentie én sectorexclusiviteit

Budget: € 7.500

Prijzen excl. BTW 



Visibility
Logo onderaan op de affiches, billboards, flyers en ander drukwerk, krantenadvertenties en tv-spots.

Logo op de webpagina (www.boonenandfriendscyclocross.be) met link naar eigen website

Op het evenement zelf:

 8% van de beschikbare ruimte op de backdrop van het podium en interviewruimte

 8% van de beschikbare spandoekruimte aan de start/finish

 50m spandoekruimte langs het parcours

 Logo op de presentatieschermen in de VIP-ruimte

 1/4 pagina in het programmaboekje

 Regelmatige vermelding door de speaker tijdens de wedstrijd

 Volledige pagina in de persmap (A4)

PARTNER WORDEN

MAIN PARTNER (max. 5)

Hospitality
1 tafel van 10 personen “Boonen Pakket” (zie verder)

10 extra inkomkaarten

     En uiteraard… een uitnodiging voor de persconferentie én sectorexclusiviteit

  

Budget: € 5.000

Prijzen excl. BTW 



Geniet van een heerlijk buffet voor de start …

Hospitality

€ 1.000 voor 10 pers. - of € 110 p.p.

€ 1.775 voor 10 pers. – of € 210 p.p.

€ 2.400 voor 10 pers. - of € 265 p.p.

Alle prijzen excl. BTW

… of geniet van beide !

… breng de avond door met de renners …

VIP-LUNCH: RECEPTIE MET UITGEBREID KOUD EN WARM-BUFFET : 

• Staande receptie voor de wedstrijd
• Een VIP-parkingticket per twee personen
• Apéro vanaf 11u30 in de VIP tent
• Uitgebreid tapas buffet 
• Met aangepaste wijnen, bieren en frisdrank
• Exclusieve toegang tot het parcours

VIP-DINER :
 
• Feestelijk gedekte tafel van 10 personen
• Dinner met voorafgaande apéro vanaf 16u30
• Met aangepaste wijnen, bieren en frisdranken
• Eén VIP parkingticket per twee personen
• Logo van uw bedrijf op de tafel
• Exclusieve toegang tot het parcours
• Aanwezigheid van de renners na de cross
• Dansfeest na het diner
• Alle drank inbegrepen voor de ganse avond !

BOONEN PAKKET : 
• Gecombineerd pakket VIP-LUNCH & VIP-DINER 
• EXTRA: reeds toegang  tot de VIP tent na de cross omstreeks 16u30



Ja, ik wens partner te worden van de derde editie van de “Boonen & Friends Charity Cyclocross” 
(zaterdag 28 november 2015 – Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol) en bevestig hierbij volgend(e) pakket(ten):*

 PRESENTING PARTNER :  € 7.500  = € ……...…..

 MAIN PARTNER :  € 5.000  = € ……...…..

HOSPITALITY 

 VIP-LUNCH : 

 .....  pakket(ten) van 10 personen x € 1.000   = € ……...…..

. .....  personen x € 110    = € ……...…..

 VIP-DINER :

 .....  pakket(ten) van 10 personen x € 1.775   = € ……...…..

 .....  personen x € 210    = € ….…..…..

 BOONEN PAKKET :

 .....  pakket(ten) van 10 personen x € 2.400   = € ……...…..

 .....  personen x € 265    = € ……...…..

     Totaal : = € ……...…..   (excl. BTW)

Inschrijvingsformulier

BEDRIJF:  ……………….......…………………………… BTW-NR: ………………………………...............…………………………

NAAM:  …………………………………..........……….. VOORNAAM: ……………………………………….................…………..

STRAAT: ………………………………..………………… NR: ……...         BUS: …...…

POSTCODE: ……………..  GEMEENTE: ………………………………………………………...………..

TEL: ........................................................................ E-MAIL: ...........................................................................................

DATUM: ….. /….. /……...

HANDTEKENING VOOR AKKOORD: …………………...........………….. 

* Steeds onder voorbehoud van beschilbaarheid

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en getekend terug te sturen :

Per mail naar: info@wegnaarveld.be

Per post naar VZW Zuidkempense Pijl, Sluis 255, B-2400 Mol



Meer info & contact

Heeft u interesse om aanwezig te zijn met uw bedrijf 
op de ”Boonen & Friends Charity Cyclocross”, 
maar vindt u niet de gewenste invulling 
binnen de opgesomde mogelijkheden? 

Contacteer ons dan, zodat we voor u 
een op maat gemaakt pakket kunnen samenstellen !

Met sportieve groet, 

Wilfried Peeters 
Voorzitter VZW Zuidkempense Pijl

VZW ZUIDKEMPENSE PIJL
Maatschappelijke zetel
Sluis 255
2400 Mol


