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Inleiding 

Met dit dossier willen wij u graag meer informatie bezorgen over onze club en het aanbod 
van diensten die wij voor u kunnen verzorgen maar ook de steun die u naar ons kan bieden. 

Sponsoring is zeer belangrijk voor een sport club en dus ook voor ons. Wij willen graag onze 
leden de beste begeleiding en het beste materiaal aanbieden zodat zij kunnen groeien in 
onze club en hun dromen kunnen waarmaken. 

Wij hopen dan ook dat wij u een formule kunnen aanbieden die het best bij u past. 

 

Wat is G-sport ? 

G-Sport staat voor gehandicaptensport m.a.w. sport voor personen met een handicap. 

Gehandicaptensport heeft een breed karakter en is van toepassing op elke vorm van 
handicap bij personen met een visuele en/of auditieve, motorische of verstandelijke 
beperking.  

Gehandicaptensport wordt ook op topniveau beoefend. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Paralympische Spelen. Voor de meeste gehandicaptensporten worden er nationale, 
Europese en Wereldkampioenschappen georganiseerd. 

G-Sport blijft echter in veel sporttakken een niche of taboe.  

 

Wie zijn wij ? 

G-Sport schaatsen Liedekerke is een nieuwe vzw die opgericht is in September 2019.  

Wij, Debby Garcet (Trainster Synchro schaatsen Liedekerke) & Bjorn Noukens (Speler Lions 
Icehockey club Liedekerke) zijn reeds jaren actief in de schaatswereld en hebben een passie 
voor schaatsen. We beoefenen onze sport in de schaatsbaan van Sport Vlaanderen te 
Liedekerke. 

In het voorjaar 2019 zijn wij rond de tafel gaan zitten met G-Sport Vlaanderen & Sport 
Vlaanderen Liedekerke om zowel een jeugdwerking als seniorenwerking op te starten die 
niet alleen een clubwerking kan bieden maar ook schaatsgewenning voor mensen met een 
beperking. 

Wij willen de taboe rond G-schaatsen doorbreken en de drempel voor personen met een 
beperking om te gaan sporten verkleinen. Sporten en samenzijn kunnen bevorderlijk zijn in 
het revalidatieproces en ook mensen met een beperking hebben het recht om te sporten. 

Met u steun kunnen wij de schaatsen toegankelijk maken voor iedereen ! 

 



 

G-sport Schaatsen Liedekerke – BE 0734.503.992 
 

Wat doet de GSSL ? 

Onze club promoot schaatsen bij G-sporters. Dit niet alleen door enerzijds schaatsgewenning 
in clubverband maar anderzijds, met ondersteuning van de Lions Icehockey club Liedekerke, 
een Para Icehockey team op het ijs te zetten. 

 

Als G-sporter komt u wel eens schaatsen samen met de begeleiding van een school in 
bijzonder onderwijs of centrum voor personen met een handicap. Dat is leuk maar wat dan? 

Wij bieden een clubwerking met schaatsgewenning waarbij sporters met een visuele en/of 
auditieve, motorische of verstandelijke beperking begeleid zullen worden door professionele 
schaatsers uit alle disciplines van het schaatsen.  

Rolstoelen en andere hulpmiddelen zijn ook toegestaan op het ijs. 

 
(ons eerste lid – Xander 9 jaar – zijn droom was ijshockey spelen maar het kon niet, nu kan het wel !) 

Naast de schaatsgewenning is er ook een specifieke werking voor rolstoelgebruikers met een 
beperking aan de onderste ledematen.  

Het zogenaamde ‘sledgehockey’ of beter Para Icehockey waarbij men net zoals ijshockey 
met sticks en een puck op het ijs gaat 5 tegen 5 en als laatste de doelman wil passeren om te 
scoren. Niet als stand-up speler maar dan zittend in een sleetje. 

Voor deze discipline krijgen wij ondersteuning van de Lions Icehockey club Liedekerke en het 
Phantoms Para Icehockey team uit Deurne (enigste team in België). 
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Wat zijn onze doelen ? 

Wij dromen ervan om het Para Icehockey team te laten groeien tot een jeugdteam en/of 
senioren team alsook schaatsgewenning aan te bieden aan personen met een beperking. 

Het oprichten van onze club blijkt reeds succes te hebben want nog voor de opening van het 
nieuwe schaatsseizoen hebben we al 1 effectief lid alsook 1 jongere en 3 volwassenen die 
interesse hebben om een initiatie voor het Para Icehockey te volgen en toe te treden tot 
onze club. 

Om onze leden de beste begeleiding en materiaal te voorzien en ook van de nodige ijstijd is 
er budget nodig. Sleetjes, beschermingsmateriaal, schaatsen, ijs, begeleiding, opleiding, .. 
het heeft allemaal een kostprijs natuurlijk. 

Onze eerste doelen zijn dan ook : 

- Het bekomen van de nodige ijstijd en de kosten in te plannen. 
 
 Via Sport Vlaanderen Liedekerke konden wij reeds anderhalf uur per week 

verzilveren op donderdag avond om onze clubwerking te garanderen. 
 

- Het organiseren van initiatie sessies en demonstraties om onze sport de promoten en 
leden aan te werven. 
 
 Ondertussen is de eerste sessie reeds achter de rug en het was een succes ! 

 

 
- Een aantal sleetjes, beschermingsmateriaal en sticks aankopen zo wij onze 

geïnteresseerden een kans kunnen geven deze sport te beoefenen. 
 
 Dankzij Phantoms Deurne hebben we 2 sleetjes in bruikleen, dit is echter niet 

voldoende om aan de vraag tegemoet te komen. 
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Wat kunnen we u bieden ? 
 
U krijgt de kans om zicht met uw bedrijf of organisatie te profileren in het kader van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen : het steunen van G-sport.  

Een uitzonderlijke kans om mee aan de wieg te staan bij het opstarten van onze club in een 
nieuwe sport in u omgeving alsook in België.  

En een hartverwarmende kans om mensen opnieuw een doel in hun leven te geven. Dit vaak 
na een moeilijke periode van acceptatie en verwerking.  

 

We geven u graag even enkele mogelijkheden : 
 
  
Uw reclame op onze website 
 

 
100€ 
 

 
Uw reclame maandelijks op facebook pagina 
 

 
75€  
 

 
Uw reclame wekelijks op facebook pagina 
 

 
200€  
 

 
Uw reclame in reply contact formulieren   
 

 
75€ 
 

 
Uw reclame op 5000 flyers  
 

 
75€ 
 

 
Uw reclame in onze nieuwbrieven 
 

 
75€ 
 

 
Uw reclame tijdens onze promo events 
 

 
50€ 

 

Deze opties zijn allemaal apart verkrijgbaar en tellen ook als financiële aftrekpost. 
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Naast de afzonderlijke sponsor mogelijkheden zijn er ook nog enkele pakketten : 
 

 
Indien u een bedrag wil investeren hoger dan 5000€  zal u 

onmiddellijk een platinum sponsor worden.  
Gezien we met zo een bedrag sleetjes en shirts kunnen aankopen 
voor het Para Icehockey team krijgt u meteen het exclusieve recht 

ook uw reclame op de sleetjes of de truitjes te plaatsen. 
We zullen uw bedrijf ook actief in de kijker zetten tijdens alle media 

aandacht en op alle mogelijke manieren. 
 

 

+5000€ 
 

- Uw reclame wekelijks op facebook pagina 
- Uw reclame op 5000 flyers 
- Uw reclame op onze website 
- Uw reclame tijdens onze promo events 
- Uw reclame in onze nieuwbrieven 
- Uw reclame in reply contact formulieren   

  
500€ (75€ korting) 

 
- Uw reclame maandelijks op facebook pagina 
- Uw reclame op 5000 flyers 
- Uw reclame tijdens onze promo events 
- Uw reclame op onze website 
 

 
250€ (50€ korting) 

 
- Uw reclame op 5000 flyers 
- Uw reclame tijdens onze promo events 
- Uw reclame op onze website 

 

 
175€ (50€ korting) 

 
U doet een gift en kan zelf het bedrag kiezen. U hoeft hiervoor geen 

reclame te hebben in return, u doet het omdat ook u van mening bent 
dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn ! 

 

 
 ?€ 

 
 
 


