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Bedrijfsdossier 
in de steun tegen kanker

Solidariteit aan Vechters en Zorgdragers



Levensloop Doelen

ONZE EREGASTEN VERWENNEN

GEMEENSCHAPSFEEST

GELD INZAMELEN

YES WE CARE

STRIJDEN, VIEREN, HERINNEREN



https://www.hens-nijlen.be/

4 merken onder één dak

HENS NIJLEN steunt
 Levensloop Neteland al jaren. 

Volg hun voorbeeld.



Deelnemen aan Levensloop:
3 vragen die je jezelf moet stellen

Heeft ons bedrijf een goed doel gekozen

voor 2023?

Zou een teambuildingsactiviteit onze

mensen dichter bij mekaar brengen?

Willen we aan het personeel laten zien 

‘that we care'?



Wat is Levensloop?

VrijwilligersVrijwilligersVrijwilligers

Onze eregasten, de vechtersOnze eregasten, de vechtersOnze eregasten, de vechters



Wat is Levensloop?

De hele gemeenschapDe hele gemeenschapDe hele gemeenschap   
in de strijd tegen kankerin de strijd tegen kankerin de strijd tegen kanker

Herinneren van onze overledenenHerinneren van onze overledenenHerinneren van onze overledenen



Wat is Levensloop?

Teams die zich inzettenTeams die zich inzettenTeams die zich inzetten



Wat is Levensloop?

onze eregasten, de Vechters en hun Zorgdrager, zijn de centrale personen
onze motoren zijn de teams die gedurende 24 uur "bewegen"
fondsenwerving om Stichting tegen Kanker de nodige extra financiële steun te geven
feestelijk evenement met muziek, dans, kinderdorp, enz...

4 kenmerken:

Levensloop is een manier voor Stichting tegen Kanker om de persoon achter de ziekte – de “Vechter” –
centraal te plaatsen. Levensloop is een feestelijk en solidair familie-evenement voor alle leeftijden. Het
gemeenschapsleven van een gemeente komt gedurende 24 uur samen om:
• de Vechters die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de bloemetjes te zetten.
• mensen te herdenken die aan kanker overleden zijn en mensen te ondersteunen die vandaag nog tegen
   de ziekte strijden.
• als gemeenschap op te staan en samen te strijden tegen kanker.

Teams lossen elkaar 24 uur lang af tijdens een estafette rond een parcours. Daarnaast zetten heel wat
teams fondsenwervende acties op. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en
hun naasten tegen de ziekte. Iedereen neemt deel volgens zijn mogelijkheden. Er loopt of wandelt
altijd minstens één persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie! Het is wel een
bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een gemeente.

Dit unieke evenement ondersteunen is een bijdrage die de Stichting tegen Kanker helpt om mensenlevens
te redden. De belangrijkste pijlers van de werking van de Stichting zijn steun aan wetenschappelijk
onderzoek, begeleiding van patiënten en naasten, opsporing, preventie en lobbying. Stuk voor stuk
domeinen waarin Stichting tegen Kanker een prominente rol speelt, steeds onafhankelijk, transparant en
met kennis van zaken.

Levensloop is een lokaal en jaarlijks terugkerend evenement waarbij het organisatiecomité uitsluitend uit
vrijwilligers bestaat. Sinds het ontstaan in 1985 in de Verenigde Staten zijn er nu Levenslopen in meer
dan 29 landen. In 2011 werd de eerste Levensloop georganiseerd in België op initiatief van Stichting tegen
Kanker. In 2023 zal dit evenement in meer dan 40 Belgische gemeenten plaatsvinden waaronder
Herenthout voor de derde keer, en al de zesde in de regio Neteland.

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Uw bedrijf en Levensloop?

Uw bedrijf heeft er alle baat bij dat uw werknemers zich goed in hun vel voelen. Door te luisteren
naar hen en hen te steunen in hun dagelijkse job en hun persoonlijke leven, zullen ze beter
presteren op de werkvloer. 

Uiteraard weet u dat allemaal wel. Maar mogelijk stelt u zich af en toe de vraag hoe u
uw team nog gemotiveerder, energetischer en positiever kunt krijgen dan het nu al is.

Een teambuilding op Levensloop Neteland in Herenthout, een initiatief van Stichting tegen
Kanker, kan het antwoord zijn. 

Door als bedrijf deel te nemen aan dit solidariteitsevenement, ondersteunt u een
aantal kernwaarden van Levensloop waarbij u uw bedrijf positief in de kijker zet.

U ondersteunt een gezonde levensstijl, u doet iets extra voor de maatschappij, u motiveert het
personeel door een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Wetende dat 1 op 4 mannen en
1 op 3 vrouwen tijdens hun leven kanker krijgen, zijn er zeker personeelsleden of hun partners
getroffen door deze vreselijke ziekte. U kunt hen daarbij moreel steunen door aan deze strijd
deel te nemen en zo helpt u het sociale weefsel in uw bedrijf uiterst sterk te maken. 

U creëert een 'company pride' waardoor uw werknemers zich nog meer betrokken zullen voelen
bij uw onderneming. Zo kunnen ze trots zijn op hun bedrijf omdat het een mooi goed doel steunt.

Tegelijk werkt u aan de ontwikkeling van uw werknemers: vrijwilligerswerk kan onvermoede
talenten van werknemers blootleggen omdat ze zich zonder druk bezighouden met nieuwe
uitdagende taken.

Neem deel aan Levensloop Neteland als volgt:
• Schrijf een team in.
• Laat een aantal collega’s dit project trekken.
• Draag bij tot een feestelijk evenement waarbij uw personeelsleden samen met u en het bestuur    
de strijd tegen kanker opnemen.

Deelname als team

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Uw bedrijf en Levensloop?

Misschien is het meedoen met een ploeg van uw bedrijf niet mogelijk, maar wenst u toch

dit mooi solidariteitsevenement te steunen. 

De informatie die hierna volgt, gaat over sponsorships en financiële manieren om

Levensloop Neteland te steunen.

Afhankelijk van uw handel, uw zaak of uw bedrijvigheid kunt u kiezen voor één of meer van

de volgende mogelijkheden.

Financiële sponsoring

Het grootte van het gesponsord bedrag bepaalt de manier waarop we als Levensloop uw

bedrijf in de kijker zetten. Later in dit document zoomen we in op de verschillende types

van partnership die we aanbieden.

Materiële sponsoring 

Hier heeft u twee mogelijkheden:

• U kan een bijdrage leveren met materiaal dat u produceert of verhandelt.

• U wenst een factuur te betalen voor een dienst die de organisatie Levensloop nodig

heeft (een cateringtent, podium, voedingswaren voor vrijwilligers, verwensessies en

desbetreffende materialen voor onze vips de Vechters, enz.).

Gift

Giften zijn natuurlijk ook mogelijk, maar weet dat er dan geen enkele publiciteit mogelijk

is. Wel krijgt u er een fiscaal attest voor in de plaats van Stichting tegen Kanker.

Verder in deze folder vindt u meer uitleg over alle mogelijkheden.

Heeft u vragen, opmerkingen of andere ideeën die ons kunnen helpen? Dan horen we dit

natuurlijk zeer graag!

Pascal Sermeus 
LLneteland@outlook.be

Alle beetjes, klein én groot, helpen in de strijd tegen kanker.

Andere ondersteuningsmogelijkheden



Platinum Partner
Uw inspanning: een geldsom van 2.000 EUR of meer (excl. btw)
ten voordele van Levensloop Neteland - Stichting tegen Kanker

Formaliteiten

Uw visibiliteit

Wij sluiten een partnership-overeenkomst met uw bedrijf waarin uw gesponsorde bedragen en onze 
tegenprestaties op het vlak van visibiliteit worden vastgelegd. Het contract vindt u op het einde van dit 
dossier.
U betaalt het bedrag na ontvangst van de pro forma factuur van Stichting tegen Kanker. Zodra het geld 
gestort wordt, stuurt Stichting tegen Kanker de originele factuur op.

Naast het aangeboden pakket bespreken we met u als PLATINUM PARTNER al uw extra verwachtingen op 
vlak van publiciteit tijdens het evenement. Alle promomateriaal dient u zelf aan te leveren.  

Daarnaast kan  u, indien gewenst, uw zakenrelaties verwelkomen in een zelf meegebrachte tent op het 
terrein. Afmetingen dienen wel op voorhand afgestemd te worden met het logistieke team van Levensloop 
Neteland. Wilt u promotiemateriaal uitdelen of producten uitstallen? Wilt u extra publiciteit op het terrein? 
We bespreken graag alle mogelijkheden met u.  

website: uw logo komt onderaan op onze levenslooppagina;
sociale media: uw sponsoring wordt aangekondigd op onze Facebookpagina;
terrein: uw logo verschijnt op groot scherm naast het hoofdpodium;
programmaboekje: uw logo verschijnt in onze brochure (2.500 exemplaren);
andere publicaties: uw logo komt op alle communicatie (flyer, persbericht, etc.);
banner: uw eigen spandoeken langs de piste (5 stuks);
promomateriaal: prominent aanwezig op het terrein.

U krijgt de volgende visibiliteit:
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Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Gouden Partner
Uw inspanning : een geldsom van 1.000 - 1.999 EUR (excl. btw)
ten voordele van Levensloop Neteland - Stichting tegen Kanker

Formaliteiten
Wij sluiten een partnership-overeenkomst met uw bedrijf waarin uw gesponsorde bedragen en onze 
tegenprestaties op het vlak van visibiliteit worden vastgelegd. Het contract vindt u op het einde van dit 
dossier.
U betaalt het bedrag na ontvangst van de pro forma factuur van Stichting tegen Kanker. Zodra het geld 
gestort wordt, stuurt Stichting tegen Kanker de originele factuur op.

Naast het aangeboden pakket bespreken we graag met u als GOUDEN PARTNER ook uw extra promotionele 
verwachtingen. Alle promomateriaal dient u zelf aan te leveren.  

Uw visibiliteit

website: uw logo komt onderaan op onze levenslooppagina;
sociale media: uw sponsoring wordt aangekondigd op onze Facebookpagina;
terrein: uw logo verschijnt op groot scherm naast het hoofdpodium;
programmaboekje: uw logo verschijnt in onze brochure (2.500 exemplaren);
banner: uw eigen spandoeken langs de piste (3 stuks);
promomateriaal: prominent aanwezig op het terrein.

U krijgt de volgende visibiliteit:

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Zilveren Partner
Uw inspanning : een geldsom van 350 tot 999 EUR (excl. btw)
ten voordele van Levensloop Neteland - Stichting tegen Kanker

Formaliteiten

Wij sluiten een partnership-overeenkomst met uw bedrijf waarin uw gesponsorde bedragen en onze 
tegenprestaties op het vlak van visibiliteit worden vastgelegd. Het contract vindt u op het einde van dit 
dossier.
U betaalt het bedrag na ontvangst van de pro forma factuur van Stichting tegen Kanker. Zodra het geld 
gestort wordt, stuurt Stichting tegen Kanker de originele factuur op.

Wilt u extra publiciteit op het terrein? We bespreken graag alle mogelijkheden met u. Alle promomateriaal 
dient u zelf aan te leveren. 

Uw visibiliteit

website: uw logo komt onderaan op onze levenslooppagina;
sociale media: uw sponsoring wordt aangekondigd op onze Facebookpagina;
terrein: uw logo verschijnt op groot scherm naast het hoofdpodium;
programmaboekje: uw logo verschijnt in onze brochure (2.500 exemplaren);
banner: uw eigen spandoeken langs de piste (2 stuks).

U krijgt de volgende visibiliteit:

Pascal Sermeus 
LLneteland@outlook.be



Bronzen Partner
Uw inspanning: een geldsom van 250 tot 349 EUR (excl. btw)
ten voordele van Levensloop Neteland - Stichting tegen Kanker

Formaliteiten
Wij sluiten een partnership-overeenkomst met uw bedrijf waarin uw gesponsorde bedragen en onze 
tegenprestaties op het vlak van visibiliteit worden vastgelegd. Het contract vindt u op het einde van dit 
dossier.
U betaalt het bedrag na ontvangst van de pro forma factuur van Stichting tegen Kanker. Zodra het geld 
gestort wordt, stuurt Stichting tegen Kanker de originele factuur op. 

Wilt u extra publiciteit op het terrein? We bespreken graag alle mogelijkheden met u. Alle promomateriaal 
dient u zelf aan te leveren. 

Uw visibiliteit

website: uw logo komt onderaan op onze levenslooppagina;
sociale media: uw sponsoring wordt aangekondigd op onze Facebookpagina;
programmaboekje: uw logo verschijnt in onze brochure (2.500 exemplaren).

U krijgt de volgende visibiliteit:

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Vrienden van Levensloop

Uw inspanning: een geldsom van 100 tot 249 EUR (excl. btw)
ten voordele van Levensloop Neteland - Stichting tegen Kanker

Formaliteiten
Wij sluiten een partnership-overeenkomst met uw bedrijf waarin uw gesponsorde bedragen en onze 
tegenprestaties op het vlak van visibiliteit worden vastgelegd. Het contract vindt u op het einde van dit 
dossier.
U betaalt het bedrag na ontvangst van de pro forma factuur van Stichting tegen Kanker. Zodra het geld 
gestort wordt, stuurt Stichting tegen Kanker de originele factuur op. 

Wilt u extra publiciteit op het terrein? We bespreken graag alle mogelijkheden met u.  

Uw visibiliteit

website: uw logo komt onderaan op onze levenslooppagina;
social media: uw sponsoring wordt aangekondigd op onze Facebookpagina.

U krijgt de volgende visibiliteit:

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Materiële sponsoring

Sponsoring in naturaBetaling van onze factuur

FORMALITEITEN

VISIBILITEIT VISIBILITEIT

FORMALITEITEN

Voor de organisatie van het evenement hebben we heel wat praktische middelen 
nodig. We denken spontaan aan logistieke steun en technische materialen voor 
de opbouw van het evenemententerrein, drukwerk voor affiches en flyers, enz.

U wenst een factuur te betalen voor een dienst die 
de organisatie Levensloop nodig heeft, zoals 
cateringtent, podium, voedingswaren voor 
vrijwilligers, verwensessies en desbetreffende 
materialen voor onze vips, de Vechters, ...

U kan ons ondersteunen met eigen materiaal dat we 
kunnen inzetten op ons evenement. We denken dan 
aan tombolaloten, voedingswaren, uitleen van tenten 
en ander technisch materiaal, producten voor de 
goodiebag die wordt geschonken aan onze vips, de 
Vechters, ...

De factuur van de leverancier wordt op de naam van 
uw bedrijf opgesteld en u betaalt deze factuur.

U krijgt in ruil de visibiliteit van het 
overeenkomende partnership-programma.

Wenst u visibiliteit in ruil voor het ter beschikking 
stellen van materialen? Dan is er sprake van 
sponsoring en zijn wij verplicht om een wederkerende 
factuur op te stellen met de toevoeging van btw. 
Stichting tegen Kanker zal u een pro forma factuur 
opsturen. Van zodra ze uw factuur heeft ontvangen 
met de geldwaarde van de ter beschikking gestelde 
goederen, bezorgt de Stichting een tegenfactuur met 
identiek hetzelfde bedrag voor de sponsoring in 
natura.

U krijgt in ruil de visibiliteit van het overeenkomende 
partnership-programma.

http://mspons/


Giften

Giften

Wilt u ons (zonder enige vorm van publiciteit) een geldsom schenken, dan zijn 
wij en Stichting tegen Kanker u zeer erkentelijk voor deze gift.  

U kan met deze gift een specifieke deelnemer of een team steunen of gewoon 
Levensloop Neteland. Uw bedrag kan u  rechtstreeks overschrijven via onze 
website www.levensloop.be/neteland. Daarbij krijgt u de keuze of u wilt dat uw 
gift zichtbaar wordt op de website (met uw eventuele boodschap) of anoniem 
blijft.  
   
Op uw vraag kunnen we u voor dit bedrag ook een kwitantie bezorgen. 

Vanaf een bedrag van 40 EUR (cumuleerbaar op 1 jaar) krijgt u door Stichting 
tegen Kanker een fiscaal attest toegestuurd (verstuurd in het eerste trimester 
van het volgende jaar) waarmee u van een belastingvermindering ter 
waarde tot 45% van uw gift geniet. 

Voorwaarde voor deze belastingvermindering is dat u een Belgische 
onderneming bent en dat u geen tegenprestatie ontvangt (vermelding logo, 
promotionele aandacht, inschrijvingen, enz.). Het mag ook niet het resultaat zijn 
van een collectieve geldinzameling.



Onze Sponsors
van Levensloop Neteland

ook uw logo hier, of 
op de affiche en de 

flyers?
Laat weten dat u steunt. Elke steun is een stap 

vooruit in de strijd tegen kanker.

Pascal Sermeus  
LLneteland@outlook.be



Editie 2023 wordt een

feesteditie!



Sponsor- en bedrijfsdossier
Levensloop Neteland

Contactpersonen Partnerships & Sponsoring:

Pascal Sermeus - 0479/600.178

E-mail: LLneteland@outlook.be

Bedankt!


