
Za 23 september
Overdekte Hallen Veemarkt Sint-Truiden

SPONSORDOSSIER

Sponsorformules

Laat allereerst kristalhelder zijn dat elke gift, hoe klein ook uitermate wordt geapprecieerd.
Hierna  zijn een aantal formules uitgewerkt waarvan wij hopen dat iedereen daarin zijn gading zal kunnen vinden.

Is dit veel geld?..... ZEER VEEL GELD..
Een ‘wijze’ investering?.....waarschijnlijk niet..
Zal dit geschonken geld je minstens hetzelfde opbrengen?....neen…… 
Het zal je VEEL MEER OPBRENGEN….
Sommige dingen des levens zijn immers  niet te vatten in Euro’s MAAR bezorgen je wél een goed gevoel…
dit project is er zo één.

Voor degenen onder ons die naast een goed hart ook ‘een euro méér heeft’ in zijn portefeuille doen wij een warme oproep 
om ons project hiervan mee te laten genieten.

Dream sponsor – SUPER-Heavyweight   € 4.000
•  Permanente reclame en logo op web-pagina Fighters Against Cancer
•  Vlag/spandoek/banner op het event van 23/09/2017
•  VIP treatment voor aantal mensen naar keuze op event
•  Speciale LUXE gepersonaliseerde attentie

Gouden sponsor-  Heavyweight :   € 2.000  
•  Vlag/spandoek/banner op het event op 23/09/2017
•  Logo op Facebook-groep van Fighters Against Cancer (met  > 3.000 leden)
•  Logo op digitale schermen in meer dan 100 horeca-zaken in Limburg 2 maanden voor event.
•  Vip-treatment voor 4 personen op event van Fighters Against Cancer  
•  Speciale gepersonaliseerde attentie

Zilveren sponsor- ‘MIddleweight’ :   € 1.000 
•  Vlag/spandoek/banner op het event op 23/09/2017
• Logo op Facebook-groep van Fighters Against Cancer (met  > 3.000 leden) 
• Vip-treatment voor 2 personen op event van Fighters Against Cancer

Bronzen sponsor- ‘Lightweight’ :  € 500 
• Vlag/spandoek/banner op het event op 23/09/2017
•  Logo op Facebook-groep van Fighters Against Cancer (met > 3.000 leden
•  Vip-treatment voor 2 personen op event van  Fighters Against Cancer

Mr. Bert VANMECHELEN • 0497/63.12.96 • vanmechelen.ber@telenet.be



Waar vechten we dit jaar samen voor?

V.z.w. ‘TUKI’
 “TUKI zet zich dagelijks in om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, administratief, 
emotioneel én praktisch te ondersteunen. 

TUKI wil ernaar streven dat:
• Elk kind met een ernstige, levensbedreigende ziekte de best mogelijke 

behandeling (binnen- of buitenland) kan krijgen
• Ouders zich geen (minder) zorgen moeten maken om aan hun plichten (gezin,financieel, 

professioneel,…) te voldoen
• Elk kind het recht heeft om bij zijn ouders te zijn wanneer hij/zij dit het hardst nodig heeft
• Ouders een klankbord hebben en optimaal geïnformeerd worden
• De echte pijnpunten objectief gemeld worden bij de bevoegde instanties 

www.tuki.be 

Wat en wie zijn Fighters Against Cancer?

Onder de  leiding en impuls van meester Bert VANMECHELEN, voorzitter van Thai-en Mix-fight 
club ‘DEATH ROW’ werd 2 jaar geleden het team Fighters Against Cancer opgericht om deel te 
nemen aan Levensloop, georganiseerd door de Stichting tegen Kanker.
Het betreft een team van allerlei vechtsporters en sympathisanten waar tijdens 2 opeenvolgende 
jaren een absolute  topopbrengst kon worden vergaard van resp. meer dan € 30.000 (in 2014) 
en meer dan € 20.000 (in 2015), dewelke integraal werd gedoneerd aan de STICHTING 
TEGEN KANKER die uiteraard schitterend werk verricht.

In 2016  is Fighters Against Cancer een v.z.w. geworden en werd  een eigen event georganiseerd 
op de Veemarkt te St-Truiden... opkomst was een kleine 2000 personen .

De topopbrengst van € 32.000 (!) kon worden overhandigd aan  v.z.w. ‘Ons Steentje’, een kleine 
organisatie die zich inzet voor de begeleiding van kinderen die levensbedreigende ziektes hebben
Naast zo veel mogelijk fondsen te vergaren via diverse kanalen  willen wij  vooral zo veel mogelijk 
Fighters mobiliseren en komaf maken met het (onterechte)  negatief imago dat vaak hangt rond 
vechtsporten…. 

Laat evenwel duidelijk  zijn dat IEDEREEN welkom is in ons team en dus niet enkel vechtsporters.
Fighters Against Cancer  wil beklemtonen dat ze vooral het hart op de juiste plaats hebben, 
ongeacht welk ras, nationaliteit of religie…
Echte FIGHTERS  hebben een universele taal met waarden als Respect, Doorzettingsvermogen, 
Kracht en  Eergevoel, ongeacht waar ook ter wereld;  spijtig genoeg ook tegelijkertijd waarden 
die meer en meer verloren gaan in deze maatschappij…
Dit jaar zal er op 23 september 2017 een nieuw event plaatsvinden in de overdekte hallen van 
de Veemarkt te St-Truiden.

Bedoeling is een familie-event te organiseren met diverse activiteiten voor het hele gezin en dit  
ongeacht of de weergoden goed of slecht gezind zijn… het event is immers overdekt in open 
lucht…

De concrete invulling zal   ‘out-of-the-box’ zijn:
• Demonstratie  van verschillende vechtsporten  

(Boksen, Muay-Thai, M.M.A, Judo, Brazilian Jiu Jitsu,…)  
met een echt octagon (kooi) en echte boksringen.

•  Zeer uitgebreide kinderanimatie met kinderdorp en springkastelen
•  Divers eet- en drankaanbod
•  Allerlei animatie voor jong en oud
•  Diverse  d.j.’s 
•  Harley-Davidson tentoonstelling.
•  Hotrod-tentoonstelling

Uiteraard hopen we ook dit jaar op enige steun van sponsors want zonder hun is 
immers niets mogelijk…


