
hét pop- en rockfestival
voor personen met een beperking

Elke jaar tal van headlines uit België en
soms wat verder!

25ste feesteditie 
29 en 30 juni 2022

Hoe kan u ons sponsoren?
FORMULE 1: ADVERTEER-SPONSOR twv. 65€ - 130€ - 220€
FORMULE 2: CO-SPONSOR twv. 1250€ - 2500€ - 5000€

Onze hoofdsponsors

Voor uw sponsoring ontvangt u een debetnota voor de BTW-plichtigen 
of een fiscaal attest voor de vrije beroepen en private personen.

Veel media 
aandacht

Georganiseerd 
door

5500
bezoekers

http://www.rockvoorspecials.be/
http://www.dendries.be/
http://www.rockvoorspecials.be/
https://www.rockvoorspecials.be/rvs/startpagina/extra/sponsoring/


WIE ZIJN WIJ?

Den Dries vzw 
Kramershoek 39
 9940 EVERGEM

 09/253 63 52
 info@rockvoorspecials.be 

www.dendries.be 
Directeur: Tim Bruylandt

RPR Gent
Ond.nr: 0420982473

Den Dries wil een warme, levendige organisatie zijn met een open communicatie en een transparant
beleid.

 
Mensen met een (vermoeden van) beperking staan met hun kwetsbaarheden én mogelijkheden in het
volle leven. Den Dries wil hen op deze weg onvoorwaardelijk bijstaan, met zijn momenten van geluk en

zijn gevaren en obstakels.
 

Wij zijn er voor iedereen en bieden zowel zeer intensieve 24/24u ondersteuning, als flexibele
(woon)ondersteuning, verschillende vormen van dagbesteding en begeleid werk, of individuele

begeleidingsmomenten op afspraak.
 

Onze inspiratiebron is Gentle Teaching: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid en wederzijds respect
liggen aan de basis van alles wat we doen. We waarderen mensen niet alleen om wat ze doen, maar
vooral om wie ze zijn. Den Dries wil een veilige en zorgzame gemeenschap zijn, waar we werken en

leven in wederkerige en gelijkwaardige relaties van mensen mét of zonder beperkingen.
 

Emancipatie uit zich in een reeks keuzes: we verkiezen vertrouwen boven controle, ondersteunen boven
helpen, laten leren uit ervaring boven overbescherming, zelfbeschikking boven betutteling.

 
Den Dries is een pluralistische organisatie en ondersteunt op dit moment om en bij de 140 personen

met een verstandelijke beperking.
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http://www.dendries.be/
http://www.dendries.be/


Wat is Rock voor Specials?
Een uniek pop– en rockfestival  exclusief voor personen met een verstandelijke
beperking en hun begeleiding. Jaarlijks ontvangen we ruim 5500 festivalgangers,
waarvan een groot deel blijft kamperen.

Een tweedaags gebeuren met pop-& rockmuziek uit België en soms wat verder.
Omwille van het enthousiaste publiek en de warme sfeer, hét festival bij uitstek
waar artiesten heel graag optreden.

Een evenement dat elk jaar opnieuw veel belangstelling in de media krijgt waarvan
u als sponsor ook kan meegenieten. VRT, AVS, Radio 2, Radio 1… komen langs op
onze festivalweide. Een heleboel festivalsites verwijzen naar onze website. Het
festival is intussen gekend in Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

De 25ste editie vindt opnieuw plaats op Doornzeledries te Doornzele/Evergem.
De festivalsite is vlot te bereiken via de R4.
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FORMULE 1: ADVERTEER-SPONSOR
Voor een sponsoring ter waarde van:

65 €

130 €

220 €

Krijgt u een advertentie van 1/4 pagina en kan u 3 VIP tickets kopen 

Krijgt u een advertentie van 1/2 pagina en kan u 6 VIP tickets kopen 

Krijgt u een advertentie van 1 pagina en kan u 10 VIP tickets kopen 

FORMULE 2: CO-SPONSOR
Voor een sponsoring ter waarde van:

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

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

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

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

Indien u dit een waardevol initiatief vindt, dan kan u ons ook steunen via een
gift op het rekeningnummer 737-4092100-04.

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 graag een aanbod op maat.

FORMULE 3: MATERIAAL OF TECHNISCHE SPONSOR
 

Hoe kan u ons sponsoren?
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Bovendien bieden wij u ook de mogelijkheid om te adverteren op Live Screens op het terrein!

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

Aarzel niet om ons te contacteren. 
sponsor@rockvoorspecials.be

Bieke Bekaert
0490 56 38 06

VIP-kaarten
te koop 

voor sponsors 
 75€ 

Deadline
15/3 

https://www.rockvoorspecials.be/rvs/startpagina/extra/sponsoring/



