
1. Welkom



2. Terugblik 2017



Transplantoux: uitbreiden aanbod



Transplantoux: verdiepen inhoud

In- en outdoor workshops, trainingsweekend (core stability training, fietsonderhoud, 
wandelen met stokken, voeding en hydratatie, fysieke training, hartslagmeter…)









Kerstmarkt
10 dagen, 10u per dag

180 manmomenten, 



Dank aan onze vrijwilligers

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig

maar niet vrijblijvend
Is verbonden

Maar niet gebonden...
Is onbetaalbaar

maar niet te koop
Is positief denken

is positief doen
Met als enige doel

voor iedereen
een goed gevoel!



Dank u: partners & sponsors



4. Vooruitblik naar 2020



Opstart vzw
Juridisch - Structureel

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitbouw beweegcampagne
Start sponsor event

Consolidatie bestaande 
werking 
Vrijwilligerswerking

Consolidatie beweegcampagne

Uitbouw wetenschappelijk 
onderzoek & symposiumJubileumjaar

TRAJECT 2020



Transplantoux inspireert andere centra

2015
2017
2019



2018: 10 jaar Transplantoux





Symposium attendees

15 different countries, affiliated to more than 50 different institutions from all over Europe, Turkey and China. 



International Scientific Committee

Committee members from 9 different countries, working at 18 different institutions.



- Medication;

- Medical history

- E.g. osteoporosis

- Tendinopathy

- Hip prosthesis 

- Etc.

- Instructions
- Risk profiles

- Trainings

- Modules

Transplantoux ‘Time to move app’



2018: 10 jaar Transplantoux



Jubileum Sponsorformules in 2018 

Ondersteuning 
wetenschappelijk 

congres 

Sponsoring 
Vive la vie

(road movie) 

Actieve deelname 
Transplantoux Classic 

met werknemers

Kunstbeurs –
Fundraising Dinner

i.s.m. 
Seauton per event

3-delige
TV format 

(onder 
voorbehoud)

Event sponsoring



Sponsoring jubileum event in 2018 

Diverse opties zijn bespreekbaar afhankelijk van de wensen van uw bedrijf.

Mei 2018 TransplantouR (afdeling de Vlaanders)

Juni 2018 Dwars door Hageland Cyclo

Sept 2018 Transplantoux Triatlon

Okt 2018 Startup Young Transplantoux (for kids)

per event

Event sponsor



15/6/2018 – 25/6/2018
Vive la vie, vive le Ventoux!

10 getransplanteerde fietsers
10 (ex-)wielrenners
Begeleiders 

Wie? Wat?

10 prachtige etappes vanuit België naar de Mont Ventoux
23 juni: beklimming Ventoux met Sporta
Samen delen lief en leed tijdens de tocht
Elke dag wordt opgebouwd rond een specifiek thema 
waar getransplanteerden en renners raakvlakken hebben
3-delige TV reeks (onder voorbehoud)Sponsoring 

Vive la vie 
(road movie)* 

* onder voorbehoud, Tax Shelter  
Vive le velo 2013



1/9/2018
Transplantoux Classic - Familiedag

Samen sporten en bewegen: 
Fiets- en wandeltochten van verschillende afstanden

Actieve deelname 
Transplantoux Classic 

met werknemers

Samen zijn en plezier maken:
Ambiance en animatie voor het hele gezin

Samen werken met vrijwilligers:
Vrijwilligers vanuit sponsorende bedrijven zetten zich 
in om Transplantoux Classic onvergetelijk te maken 



Connected by art

SAVE THE DATE 

23/9/2018



Connected by art 



• Exclusief ontbijt met de kunstenaars & bezoek 
domein (9-10h )

• Brunch (11-14 h) 

• Officiële opening ‘Connected by art’

• Bezoek Verbeke Foundation (14h-19h)



Sponsor packages

1: Brunch package
Brunch for 10 persons
Entrance ticket for 10 persons to 
Verbeke Foundation
Site visit with a guide 
Breakfast event for 2 persons
Your sponsor logo displayed 
on all event materials 
and communication:

500€

Price exclusive VAT

2: Exclusive sponsor breakfast event
Estimated participants: 50  
Solo sponsor of exclusive breakfast event with the 

artists
All day activities included for 10 persons

Your sponsor logo displayed on all event materials 
and communication:

2500€2500€



Enkeskoers - ronde tafel Leuven



Besluit

• Samen met u realiseren we langzaam maar zeker 
onze doelen
• Meer bewegen, gezonder leven, SAMEN en dankzij 

orgaandonatie en uw steun

• Meer wetenschappelijk onderzoek

• Hechte(re) community



DANK U…Transplantoux familie
vrijwilligers, sponsors and partners


