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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.
Voor elke donatie kan een boekhoudkundig attest worden bezorgd.

Dream sponsor - SUPER-Heavyweight:  € 4.000
• Permanente reclame en  op webpagina Fighters Against Cancer ( > 6.500  leden)
•  Vlag/spandoek/banner op het event van 07/09/2019
•  Logo en foto op digitale schermen in meer dan 100 horeca-zaken in Limburg 2 maanden voor event.
•  VIP treatment voor aantal mensen naar keuze op event
•  Speciale LUXE gepersonaliseerde attentie
•  4 shirts en 4 handdoeken met logo van Fighters Against Cancer

Gouden sponsor - Heavyweight:   € 2.000 
• Vlag/spandoek/banner op het event op 07/09/2019
•  Logo en foto op Facebook en op webpagina van  Fighters Against Cancer (met  > 6.500  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
• 3 shirts en 3 sporthanddoeken met logo van Fighters Against Cancer

Zilveren sponsor - Middleweight:   € 1.000 
• Vlag/spandoek/banner op het event op 07/09/2019
•  Logo op Facebook en op webpagina van Fighters Against Cancer (met  > 6.500 leden) 
•  VIP treatment voor 2 personen op event van Fighters Against Cancer
•  Speciale Gepersonaliseerde attentie
•  2 shirts en 2 sporthanddoeken met logo van Fighters Against Cancer

Bronzen sponsor - Lightweight:  € 500 
• Vlag/spandoek/banner op het event op 07/09/2019
•  Logo op Facebook-groep en op webpagina van Fighters Against Cancer (met > 6.500 leden)
•  1 shirt en 1 sporthanddoek met logo van Fighters Against Cancer

rekeningnummer BE 86363154211650

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

www.fightersagainstcancer.be 



Waar vechten we dit jaar 
samen voor?

Fighters Against Cancer is een team 
vechtsporters & sympathisanten van ver-
schillende disciplines. 
Samen willen ze kinderen die strijden tegen 
kanker steunen en hiervoor organiseren we 
verschillende events, alsook de verkoop 
van t-shirts en andere gadgets. Daarnaast 
wil Fighters Against Cancer ook zoveel 
mogelijk vechtsporters mobiliseren om 
te laten zien dat zij het hart op de juiste 
plaats hebben. 

Ieder jaar kiest Fighters Against Cancer 
een goed doel dat zich inzet voor de strijd 
tegen kanker bij kinderen. Dit jaar heeft de 
organisatie ervoor gekozen om twee goe-
de doelen te ondersteunen: KICK CAN-
CER én TUKI, omdat deze goede doelen 

al intensief samenwerken om op alle mo-
gelijke vlakken een zo breed mogelijk vang-
net te zijn voor kinderen met kanker.  

KICK CANCER heeft immers een mis-
sie waarbij ze alle kinderen met kanker 
sneller en beter willen genezen door we-
tenschappelijk onderzoek te ondersteu-
nen, obstakels te omzeilen en mensen met 
elkaar te verbinden. 

TUKI ondersteunt op haar beurt ouders 
van kinderen met kanker op financieel, ad-
ministratief, emotioneel en praktisch vlak. 
TUKI wilt ervoor zorgen dat elk kind de 
best mogelijke behandeling kan krijgen, in 
binnen- of buitenland. 

Beide organisaties hebben bovendien 
de handen in elkaar geslagen om van-
af 2019een overkoepelend netwerk op 
te starten waarin alle goede doelen die 
zich inzetten voor kinderkanker worden 
opgenomen.

Zo krijgen kinderen, en hun families, 
die te maken krijgen met kanker op 
een eenvoudige wijze toegang tot alle 
relevante organisaties die zich inzetten 
voor kinderkanker alsook geeft het de 
organisaties zelf de kans om op een ef-
ficiëntere manier samen te werken om 
zo kinderen met kanker een zo goed 
mogelijke ondersteuning te bieden.

Financieren maar ook door ervoor te zor-
gen dat andere spelers  kinderkanker niet 
vergeten en dat ze hierin investeren.  Kick-
Cancer pleit ook voor de opmaak van 
een  nieuwe regelgeving die onderzoek 
naar kinderkanker financieel aantrekkelij-
ker en minder riskant maakt.

Wat en wie zijn Fighters 
Against Cancer?

Onder de  leiding en impuls van mees-
ter Bert VANMECHELEN, voorzitter van 
Thai-en Mix-fight club ‘DEATH ROW’ te 
Sint-Truiden werd 6 jaar geleden het team 
Fighters Against Cancer opgericht om 
deel te nemen aan Levensloop, georgani-
seerd door de Stichting tegen Kanker.

Het betreft een team van allerlei vecht-
sporters en sympathisanten waar tijdens 2 
opeenvolgende jaren een absolute  topop-
brengst 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 TE-
GEN KANKER..

In 2016  is Fighters Against Cancer een 
v.z.w. geworden en werd  een eigen event
georganiseerd op de Veemarkt te St-Trui-
den. De topopbrengst van € 32.000 (!)
kon worden overhandigd aan  v.z.w. ‘Ons
Steentje’ (www.onssteentje.be)..

In 2017 werd het event voor de eerste 
keer georganiseerd in LANDEN en was 
de ‘Fight of the Year’ voor de organisatie 
‘TUKI’ (www.tuki.be), meer bepaald een 
v.z.w. die zich inzet om ouders van kinderen 
met levensbedreigende ziektes financieel,
administratief, emotioneel en praktisch te
ondersteunen.

In 2018 kon een absolute TOPOP-
BRENGST van € 60.166 worden overhan-
digd aan de organisatie ‘KICK CANCER’ 
(www.kickcancer.org) , een organisatie die 
zich inzet voor de behadeling tegen kinder-
kanker.... nieuwe behandelingen vinden, 
verbeteren en hieromtrent doelgericht fi-
nancieren en actief medewerken…. 

Ze promoten een vernieuwende aanpak 
van kinderkanker, niet alleen door onder-
zoek te financieren maar ook door ervoor 
te zorgen dat andere spelers kinderkanker 
niet vergeten en dat ze hierin investeren… 

Kickcancer pleit ook voor de opmaak van 
een nieuwe regelgeving die onderzoek 
naar kinderkanker financieel aantrekkelij-
ker en minder riskant maakt…

Naast zo veel mogelijk fondsen te vergaren 
via diverse kanalen  willen Fighters Against 
Cancer   vooral zo veel mogelijk Fighters 
mobiliseren en komaf maken met het on-
terechte 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 beklemto-
nen dat ze vooral het hart op de juiste 
plaats hebben en dat er NOOIT en OP 
GEEN ENKELE MANIER een onder-
scheid wordt gemaakt omtrent ras, na-
tionaliteit of religie…

Echte FIGHTERS  hebben een universe-
le taal met waarden als Respect, Door-
zettingsvermogen, Kracht en  Eerge-
voel, ongeacht waar ter wereld… spijtig 
genoeg ook tegelijkertijd waarden die 
meer en meer verloren gaan in deze 
maatschappij…

Het zal een  familie-event worden met diverse activiteiten voor het 
hele gezin en dit  ongeacht of de weergoden goed of slecht gezind 
zijn… het merendeel van het event is immers overdekt…

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

(Boksen, Muay-Thai, M.M.A, Judo, Karate,  Brazilian
Jiu Jitsu, Pencak Silat,..…) 
met een echt octagon (kooi) en een boksring.

- Officiële Thai-Boks-, MMA- en bokswedstrijden.
- Highland-games
- Zeer uitgebreide kinderanimatie met kinderdorp en 

springkastelen
- Divers eet- en drankaanbod
- Allerlei animatie voor jong en oud
- Diverse  d.j.’s 
- Pakwerkdemonstraties met honden
- BMX en Skate-event

Uiteraard hopen we ook 
dit jaar op enige steun van 

sponsors want zonder hun is 
immers niets mogelijk…

I’m too small to cure, 
are you too big to care?

Dit jaar zal het event plaatsvinden op 
7 september 2019 

op het Militair Domein ‘EMI’ te LANDEN

Don’t Skip Kids. Join the fight.

Fotografie door Poppy Red Photography


