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Evergem presenteert 

Pop- en rockfestival  
voor personen met verstandelijke beperkingen 



 
 

 

 

Onze voorziening beschikt niet over de nodige middelen om een dergelijk evenement te 
organiseren. De overheid laat terecht niet toe dat de ontvangen fondsen voor de dagelijkse 
werking hiervoor worden gebruikt. 

Onze return loont de moeite. We willen met u een overeenkomst sluiten met als  
uitgangspunt: zowel onze voorziening als uw organisatie hebben elkaar iets te bieden. 

De non-profit organisaties kunnen het bedrijfsleven een positieve uitstraling bezorgen door 
een uitstekende organisatie en een professionele aanpak van het evenement. Het is de 
bedoeling de kosten en baten zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Wanneer er echter een 
bonus is, wordt deze uitsluitend gebruikt voor de organisatie van een volgend festival of voor 
een gelijkaardig initiatief. Na afloop kunnen de sponsors inzage in de boekhouding krijgen.  

Ook uw bedrijf is ongetwijfeld begaan met het "ethisch ondernemen". Via de steun die u 
verleent aan dit initiatief kunt u uiting geven aan uw doelstelling tot "ethisch ondernemen".  

Wij zullen er alles aan doen om dit samen met u steeds te benadrukken in de media, naar uw 
klanten en medewerkers toe. 
 

 
 
 
 
Een niet te evenaren pop– en rockfestival dat elk jaar door zo’n 5500 personen met 
verstandelijke beperkingen en hun begeleiding wordt bezocht. 
Hét festival bij uitstek waar artiesten heel graag optreden voor een enthousiast publiek en 
dat in de media veel belangstelling kent waarvan ook onze sponsors kunnen meegenieten. 
Het VRT journaal, AVS, Radio 2 Oost-Vlaanderen, Radio 1, … komen langs op onze 
festivalweide. Een heleboel festivalsites op internet verwijzen naar onze website. Het 
festival is intussen gekend in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. 
Wij bieden Pop & Rock muziek van Belgische of buitenlandse bodem aan. 
 
De eenentwintigste editie vindt opnieuw plaats op Doornzeledries te Doornzele/Evergem 
 
Alles wordt geconcentreerd in het centrum van Doornzele:  de festivalweide  met aanpalend 
een camping voor zo’n 1.200 personen, feesttent, accommodatie voor VIP’s en artiesten, 
catering, parking, enz... 

 
WAT IS                           ? 

WAAROM VRAGEN WIJ UW STEUN? 



ONZE HOOFDSPONSORS 
Wij vermelden graag onze 2 hoofdsponsors die 

jaar na jaar 
het engagement blijven aangaan om ons project 

te ondersteunen. 
 
 

3 Clubs: 
Assenede-Diederik 

Evergem-Vlaamse Valleien 
Meetjesland-Eeklo 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
LET WEL: 
 
Deze kaarten kunnen alleen worden aangekocht door sponsors en/of genodigden. Er worden 
maximum 500 VIP-kaarten verkocht. 
 

VIP-kaart 
 

Aan 50€/per persoon 
 

• aparte ingang 
• parkeerplaatsen 
• aparte tent met eigen toiletten 
• mogelijkheid om drank in glas te kopen 
•2 dagen toegang tot het festival 

 

Uitgebreide receptie op donderdagavond 



Sfeer opsnuiven? 
 

Kijk eens naar de filmpjes op 
onze website! 

 

Check onze Facebookpagina! 
 

http://www.rockvoorspecials.be/rvs/videos/
https://www.facebook.com/Rock-voor-Specials-277230725682223/timeline/
http://www.avs.be/avsnews/rock-voor-specials
http://www.avs.be/avsnews/rock-voor-specials
http://www.avs.be/avsnews/rock-voor-specials


VOOR U ALS 

CO-SPONSOR 
 

Advertentie op één volledige bladzijde in het programmaboekje 
Naamvermelding op de affiche en op de website van het festival 
Mogelijkheid om uw publiciteit aan te  brengen op het festivalterrein, na afspraak. 

 
!!! BOVENDIEN !!! 

 
Voor een sponsoring ter waarde van: 

 
 
 
 
 
 
 

  MATERIAAL OF TECHNISCHE SPONSOR 
 

U bent niet in de mogelijkheid om sponsor te worden, maar u kan ons wel helpen met het ter beschikking 
stellen van materiaal. Aarzel niet ons dan te contacteren. Wij maken u dan graag een aanbod op maat. 
 
Indien u dit een waardevol initiatief vindt, dan kan u ons ook steunen via een gift op het rekeningnummer 
737-4092100-04. 

ADVERTEER-SPONSOR 
Voor een sponsoring ter waarde van: 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 €  Krijgt u een advertentie van ¼ pagina en kan u 3 VIP-kaarten kopen 
 

120 €  Krijgt u een advertentie van 1/2 pagina en kan u 6 VIP-kaarten kopen 
 

200 € Krijgt u een advertentie van 1 pagina en kan u 10 VIP-kaarten kopen 
 

5000 € Krijgt u 20 gratis VIP-kaarten en kan u 48 VIP-kaarten kopen 

2500 € Krijgt u 10 gratis VIP-kaarten en kan u 24 VIP-kaarten kopen 
 

1250 € Krijgt u 5 gratis VIP-kaarten en kan u 12 VIP-kaarten kopen 
 

 
Interesse?  
 
Inschrijven kan via www.rockvoorspecials.be , Tabblad SPONSORS 

http://www.rockvoorspecials.be/


WIE ORGANISEERT DIT ? 
 Administratieve gegevens 

Den Dries vzw 
Kramershoek 39 
9940 EVERGEM 
Tel.: 09/253 63 52 
E-mail: info@dendries.be 
Website: www.dendries.be 
 
Erkenning als tehuis voor werkonbekwame volwassenen met verstandelijke beperkingen en 
als project “beschermd wonen”. 
Subsidiërende overheid: Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap. Identificatienr.: F.G. 009.001.601/VL. 
Statuten verschenen in het B.S. van 04.12.1980. Identificatienr. 12661/80. 
 
Directeur/dagelijks bestuur: Luc Verbeke 
 

Doelstelling van de instelling 
Alle mogelijke hulp verschaffen aan personen met een handicap en tevens optreden 
als bemiddelaar teneinde alle nodige zorgen aan deze personen te laten toedienen. 
De vereniging kan alle daden stellen die (on)rechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doelstelling door het inrichten van homes, dagverblijven, 
enz... 
 

Dagelijkse Werking 
Den Dries biedt 24/24 uur opvang aan meer dan 100 werkonbekwame volwassenen 
met verstandelijke beperkingen en verstandelijk/fysieke beperkingen. 
 

Atelierwerking 
• In het Wad te Wippelgem wordt semi-industrieel, expressief en creatief werk 
aangeboden. 
• Op de boerderij verzorgt men de moestuin, de dieren en kweekt men plantjes. 
• Sportactiviteiten 
• Senso-atelier: snoezelen, aromatherapie, voetmassage, … 
 

Projecten ter bevordering van de integratie 
•Onder begeleiding baten enkele bewoners de wereldwinkel “Het Grote Magazijn” 
uit te Evergem.  
•Enkelen werken op vrijwillige basis op de kinderboerderij van de stad Gent. 
• Anderen zijn buitenshuis tewerkgesteld via het project Supported employment.  
•Werken, gemaakt door personen met een handicap, worden in artotheek "De 
Verfplek" tentoongesteld, ontleend en verkocht. 
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