Word partner van de
Green van de Hoop!
Kant-en-klare sponsorformules voor de nationale competities
Naast een fiscaal attest, bieden wij u voor een bijdrage van:


450 €
 Logo in onze deelnemersbrochure (3.000) die verdeeld wordt via de welcome pack
 Vermelding op onze website www.golfmuco.be met link naar uw website



1.000 €
 2 gratis Green Fees (t.w.v. +/- 150€) voor 1 wedstrijd van de Green van de Hoop
 1 volledige pagina in onze deelnemersbrochure (3.000), verdeeld via de welcome pack
 Vermelding op onze website www.golfmuco.be met link naar uw website



2.500 €
 Logo op onze affiche (hangt uit bij alle deelnemende clubs)
 10 gratis Green fees (t.w.v. +/- 750€): telkens 2 voor 5 wedstrijden van de Green van de
Hoop
1 pagina in onze deelnemersbrochure (3.000), verdeeld via de welcome pack
 Vermelding op onze website www.golfmuco.be met link naar uw website



5.000 €
 Logo op onze affiche (hangt uit bij alle deelnemende clubs)
 20 gratis Green fees (t.w.v. +/- 1500€): telkens 2 voor 10 wedstrijden van de Green van
de Hoop
1 pagina in onze deelnemersbrochure (3.000), verdeeld via de welcome pack
 Vermelding op onze website www.golfmuco.be met link naar uw website



10.000 €
 Deelname aan de Europese finale die zal plaatsvinden in Frankrijk
 Vermelding van hoofdsponsor in al onze communicatie
 Mogelijkheid om banners/vlaggen te hangen bij de deelnemende clubs
 60 gratis Green fees (t.w.v. +/- 4500€): telkens 2 voor 30 wedstrijden van de Green van
de Hoop
 Logo op onze affiche (hangt uit bij alle deelnemende clubs)
 1 pagina in onze deelnemersbrochure (3.000), verdeemd via de welcome pack
 Vermelding op onze website www.golfmuco.be met link naar uw website

Sponsoring in natura voor de prijzentafel
Naast het fiscaal attest dat in verhouding met de waarde van de donaties staat, kan u ook
genieten van dezelfde voordelen hierboven vermeld.
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Word partner van de
Green van de Hoop!
“Als kleine jongen droomde ik ervan om golfkampioen te worden. De Mucovereniging steunen is
voor mij een manier om andere kinderdromen te laten uitkomen…” Nicolas COLSAERTS
Waarom partner worden?
Vrijgevigheid en naamsbekendheid:
 De steun aan een goed doel verhoogt uw aanzien op het vlak van humanitair
engagement zowel intern als extern. Dankzij de impact van het evenement zal u nog
meer naamsbekendheid verwerven bij uw doelgroep.
 Een verhoogde visibiliteit van uw bedrijf / producten op het terrein, in het
programmaboekje van het tornooi of online via onze website en Facebook.
 De mogelijkheid om te netwerken in een ontspannen sfeer door uw beste klanten gratis
uit te nodigen op een of meerdere tornooien.

Onze trouwe deelnemende clubs
Brabantse Golf; Brussels Golf Club; Club de Golf Mergelhof; Five Nations Golf Club;
Florennes Avia Golf Club; Golf & Business Club Kampenhout; Golf & Country Club de
Palingbeek; Golf Château de la Tournette; Golf Club de 7 Fontaines; Golf Club de Falnuée;
Golf Club Nuclea Mol; Golf Club Steenpoel; Golf de Durbuy; Golf de l’Empereur; Golf de
Louvain-la-Neuve; Golf du Bercuit; Golf du Château de la Bawette; Golf du Mont Garni;
Golf La Bruyère; International Gomzé Golf Club; Keerbergen Golf Club; Kempense Golf Club;
Limburg Golf & Country Club ; Millennium Golf Club; Overijse Golf Club ;Rinkven Golf &
Country Club; Royal Anderlecht Golf Club; Royal Antwerp Golf Club; Royal Golf Club du
Hainaut; Royal Golf Club du Sart Tilman; Royal Latem Golf Club; ; Royal Ostend Golf Club;
Royal Waterloo Golf Club; Royal Zoute Golf Club; Waregem Golf Club; Winge Golf & Country
Club

De sponsors van het seizoen 2016
Nostalgie – Huile des Centenaires – P&G Prestige Products - Natan – Upignac – L’Oréal –
Proximus - CDs Online – Galler - Bières de Chimay - Acerta - Delen

Wij hebben uw steun nodig!
Karine van Baren
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(02) 663 39 08 - e-mail: karine@muco.be

Word partner van de
Green van de Hoop!
Mucoviscidose in België
Mucoviscidose = meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België
 Bij mucoviscidose tasten taaie slijmen de luchtwegen, de spijsvertering en de
pancreas aan. Dat brengt longinfecties en zware spijsverteringsproblemen met zich
mee
 Deze ziekte verplicht de patiënt tot een dagelijkse intensieve behandeling : van 2 tot
6 uur per dag om de symptomen te verlichten (zonder kans op genezing)
 1 Belg op 20 is drager van het gen dat muco veroorzaakt
 500.000 Belgen kunnen de ziekte doorgeven aan hun kinderen
 Elke week wordt een kind met muco geboren in België
 In 2017 is mucoviscidose nog steeds ongeneeslijk en levensbedreigend.

Green van de Hoop en de Mucovereniging
De Green van de Hoop werd vanuit Frankrijk naar België gebracht in 1997. Sindsdien staan
elk jaar vele golfers overal te lande (verdeeld over zo’n 30 clubs) paraat om solidair te zijn
met de strijd tegen mucoviscidose.
De opbrengst van het tornooi gaat integraal naar het Muco Sport Fonds, waarmee we de
mucopatiënten de financiële en praktische middelen willen geven om meer te kunnen
bewegen en te sporten ondanks de problemen die de ziekte met zich meebrengt.

Mucovereniging: een transparante, warme en sterke vereniging!
De Mucovereniging onderschrijft de code voor Ethiek in de Fondsenwerving van de
VEF.
Onze vereniging is ook opgenomen door Donorinfo (www.donorinfo.be) waar u een
overzicht van onze cijfers kan krijgen.
Bovendien worden onze rekeningen het hele jaar door gecontroleerd door een
bedrijfsrevisor.
Ten slotte is de Mucovereniging gerechtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor
giften vanaf € 40 op jaarbasis waarmee u tot de helft van het geschonken bedrag kan
terugvorderen van de belastingen.
De Mucovereniging werkt nauw samen met gespecialiseerde mucocentra, medische
specialisten, zorgverstrekkers, patiënten en hun families.
Zij verzekert:
 Steun aan patiënten en families om hun levenskwaliteit te verbeteren
 Steun aan het wetenschappelijk onderzoek
 Informatie & sensibilisatie over de ziekte om de integratie van patiënten te
bevorderen.

Wij staan u graag te woord:
Karine van Baren
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02 663 39 08 - e-mail: karine@muco.be

