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“Golfkampioen worden was ooit mijn stoutste droom. Stelt u zich eens voor hoe dankzij 
uw steun aan de mucovereniging morgen veel kinderen hun levensdroom waarmaken…”   

Nicolas COLSAERTS 

 

Financiële sponsor 

 
Bronzen sponsor : 1.000 € 

 Uw logo in onze brochure met oplage 3000 exemplaren verspreid onder alle golfers 

  4 gratis Green Fees  ter waarde van +/- 350 € 

 Naamvermelding op onze website www.muco.be met link naar uw website 

Zilveren sponsor : 2.500 € 
 Uw logo op onze affiche in alle Belgische golfclubs 

 1 met oplage pagina in onze brochure 3000 exemplaren verspreid onder alle golfers 

 4 gratis Green Fees  ter waarde van +/- 350 € 

 Naamvermelding op onze website met link naar uw website 

Gouden sponsor : 9.500 € 
 Uitnodiging voor het weekend van de Europese Finale in Frankrijk 

 Vermelding als hoofdsponsor in al onze communicaties 

 Mogelijkheid om banners aan te brengen in minimum 30 deelnemende golfclubs 

 60 gratis Green Fees ter waarde van +/- 5.250 € 

 Uw logo op onze affiche  

 1 pagina in onze brochure met oplage 3000 exemplaren verspreid onder alle golfers 

 Naamvermelding op onze website met link naar uw website 

Schenker van producten voor de prijzentafel: 
Vous bénéficierez des mêmes avantages que ceux mentionnés ci-dessus 
proportionnellement à la valeur marchande des dotations offertes. (Mais ne 
pourrez obtenir une déduction fiscale). 

 

Goede redenen om sponsor te worden : 
 
Geef uw naamsbekendheid de glans van maatschappelijke betrokkenheid : 
 Uw deelname scoort zowel intern onder uw eigen medewerkers als naar de 

buitenwereld toe als teken van oog voor de menselijke finaliteit. Bovendien brengt 
de prestige van dit evenement deze imagoversterking over aan een select publiek 
dat goed aansluit bij de beoogde doelgroep. 

 U zet uw bedrijf, specifieke diensten en producten in de verf, zichtbaar en tastbaar  
 Tijdens de toernooien kan u netwerken, contacten leggen met interessante 

profielen en uw geprivilegieerde klanten informeel benaderen in een aangenaam en 
ontspannen kader 

 
Sponsors van de editie 2019 : 
CdS Options; Chimay; Delen Private Bank; Galler; Linéo; L'Oréal; Natan; Nestlé; 
Nostalgie; Pin High; Proximus; Upignac 

 

Interesse? 
Contacteer voor een vrijblijvend gesprek en een voorstel op maat van uw bedrijf  

Karine van Baren :  karine@muco.be   +32 26633908 

http://www.muco.be/
https://www.cdsoptions.be/
https://chimay.com/
https://www.delen.be/fr
https://www.galler.com/fr/homepage-fr
http://www.lineo.com/index-fr.aspx
https://www.loreal-paris.fr/
https://natan.be/
https://www.dolce-gusto.be/
https://www.nostalgie.be/
https://www.pinhigh.nl/
https://www.proximus.be/fr
https://lafermedupignac.be/
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Green van de Hoop en de Mucovereniging 
Deelnemen aan de Green van de Hoop jaagt zuurstof door de longen van hen die naar 
adem snakken. 
De opbrengst van het evenement is bestemd voor het Muco Sport Fonds ten voordele van 
mucopatiënten 

 
Clubs ayant accueilli en 2019 une compétition du Green de l'Espoir : 

Antwerp Golf School; Brabantse Golf; Durbuy / Five Nations Golf Club; Florennes Avia 
Golf Club; Golfclub Witbos; Golf & Business Club Kampenhout; Golf Château de la 
Tournette; Golf Club Enghien; Golf Club Nuclea Mol; Golf de l'Empereur; Golf de Liège - 
Bernalmont; Golf de Liège - Gomzé; Golf du Bercuit; Golf du Château Royal d'Ardenne ; 
Golf du Haras; Golf la Bruyère ; Ieper Open Golf; Keerbergen Golf Club; Millenium Golf 
Club; Naxhelet Golf Club; Royal Amicale Anderlecht Golf Club; Royal Antwerp Golf Club;  
Royal Golf Club des Fagnes;  Royal Golf Club Sart-Tilman; Royal Limburg Golf; Royal 
Ostend Golf Club; Steenpoel Golf; Waregem Happy Golf Club; Winge Golf & Country Club 

 

Mucoviscidose in België 
Nummer 1 ernstige erfelijke aandoening in België 

 De ziekte heeft zware gevolgen voor het ademhalings- en verteringsstelsel. 

Abnormale verdikking van het slijm dat een natuurlijk beschermlaagje vormt van 

onze ingewanden creëert bij mucopatiënten permanent infectiegevaar met nefaste 

gevolgen voor ademhaling en spijsvertering. 

 Het noodgedwongen strak behandelingsschema dat 2 tot 6 uur per dag in beslag 

neemt, bestrijdt enkel de symptomen, is zonder blijvend resultaat en gijzelt aldus 

de patiënt in zijn dagelijks doen en laten. 

 1 op 23 Belgen is drager van het defecte mucogen 

 500.000 Belgen zijn potentieel overdrager van de ziekte op hun kind. 

 Per week komt in België 1 kind ter wereld met muco 

 Vandaag, 2019 is muco nog steeds een ongeneeslijke en dodelijke aandoening. 

 

De mucovereniging staat voor open communicatie, slagkracht en 

menselijke energie! 
 

Transparantie is erg belangrijk voor ons. Daarom publiceren we een jaarverslag en kan u 
onze financiële cijfers online raadplegen. Bovendien laten we onze cijfers door 
onafhankelijke organisaties screenen. De Mucovereniging is ook lid van Donorinfo.be, een 
onafhankelijk informatiecentrum over goede doelen in België. En met de goedkeuring van 
de FOD Financiën mag de mucovereniging het fiscaal attest uitreiken. 

De mucovereniging werkt nauw samen met de gespecialiseerde mucocentra, 
gespecialiseerde artsen, zorgverstrekkers, de patiënten en hun gezin, ze : 

- Biedt steun aan de patiënten en hun gezin, voor een langer en gezonder leven 

- Financiert kwalitatief wetenschappelijk onderzoek 

- Informeert en sensibiliseert 

 


