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Er beweegt wat in De Poel



 
 

"Ongelofelijk hoe snel de gasten van De Poel 
mij in hun hart hebben gesloten. 

Ze zijn mijn trouwste supporters."

Sven Kums & gasten van De Poel Ternat

- Sven Kums, ambassadeur van De Poel -



DE POEL
ZORG EN ZO VEEL MEER

De Poel is een welzijnsgerichte sociale onderneming, die zorg biedt en zó veel 
meer aan volwassenen met een beperking. Ons zorgaanbod is divers, 
vernieuwend en op maat van elke persoon die bij ons komt aankloppen. Onze 
organisatie is uitgegroeid tot een middelgrote onderneming die – anno 2019 – 
negentig personeelsleden tewerkstelt en ruim tweehonderd gasten met zorg 
begeleidt op vier campussen in de brede regio rond Schepdaal.
 
Elke dag streven we ernaar onze gasten gelukkig te maken. Dit doen we door hen 
creatieve zorgateliers aan te bieden en te laten deelnemen aan diverse activiteiten  
die aansluiten bij hun persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. 
 
Hierbij omringen we ons met een geëngageerd netwerk van partners, de 
Vrienden van De Poel met wie we een duurzame samenwerking aangaan. De 
meerwaarde die wij samen kunnen realiseren straalt rechtstreeks uit naar het 
welzijn van onze gasten. 
 
Binnen ons vriendennetwerk zijn sponsors zeer belangrijke partners. Zij zorgen 
voor de nodige middelen (menselijk, financieel, materieel) om te kunnen 
innoveren in zorg, bovenop de basisdienstverlening die wordt vergoed vanuit 
subsidiemiddelen. Die innovatie is erg belangrijk om onze gasten te kunnen 
blijven ontwikkelen, prikkelen, inspireren en gelukkig maken.
 
In 2019 willen we sponsors warm maken voor een specifiek thema: ‘sport en 
bewegen’. De sponsormiddelen zullen dit jaar dus integraal worden besteed aan 
de uitbouw van meer mogelijkheden tot bewegen en sportparticipatie voor elk 
van onze gasten.
 
Wenst u ook bij te dragen tot het geluk van onze gasten? Zet u De Poel graag een 
stukje mee in beweging? Dan nodigen we u graag uit om de mogelijkheden van 
sponsoring te verkennen in dit dossier. Wie weet wordt u wel onze nieuwe Vriend 
van De Poel!  
 
Met warme en welgemeende groet,
 
 
Isabel Van Obergen
Algemeen Directeur De Poel  
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1. Poelsponsor
Partner van De Poel voor één jaar

Bedrijfslogo op website
Bedrijfslogo op uitnodiging events
Bedrijfslogo aan gebouwen De Poel 
Gratis deelname benefietparty
Tickets Poel Classic Tour
Tickets Poel-festival
Poel-ontbijt* 
Prijs

Brons Zilver Goud

x
x

x
x

2p. 10p.
x

  1x                    3x                   5x
 €1000              €2.500         €5.000

*Poel-ontbijt

In Sint-Genesius-Rode heeft De Poel een  
kook- en bakatelier. Dagelijks worden er de 

lekkerste broden, sandwiches, koekjes, choco 
en confituren gemaakt. 

 
Graag laten we onze sponsors meeproeven 
van deze artisanale producten. In ruil voor 

uw sponsoring biedt De Poel een lunch voor 
10 personen aan op een datum naar keuze. 

Ons netwerk van vrienden groeit elke dag. Wanneer een 'Vriend van De Poel' iets 
meer wil betekenen, is het mogelijk om Poelsponsor te worden. Poelsponsors 
bieden ons een jaarlijkse steun en zijn vertrouwd met onze werking. In ruil zorgt 
De Poel ervoor dat deze sponsors zichtbaar zijn bij alles dat we ondernemen.

x

x
x

  1                      2                     5
   2                      5                    10



U feest met ons mee
2. Eventsponsor

Zomerfestival  

Poel Classic Tour

De Poel organiseert jaarlijks terugkomende fundraising events. Sponsors zijn 
onmisbaar om deze gebeurtenissen onvergetelijk te maken. 

Op zondag 25 augustus 2019 vindt de tweede editie plaats van de Poel 
Classic Tour. De campus van De Poel te Sint-Genesius-Rode stelt hiervoor 
haar deuren open. In de voormiddag worden gasten van De Poel getrakteerd 
op een rit in een oldtimer. In de namiddag kan iedereen een ritje in zijn of 
haar favoriete oldtimer kopen. Tickets zijn ook verkrijgbaar in voorverkoop. 

Bedrijfslogo op alle communicatie
Bedrijfslogo op rallyplaat oldtimers
Prijs

Brons             Zilver             Goud

   €100               €250              €500

                       x                     x

In elke campus van De Poel vindt er geregeld een feestje plaats: onze gasten 
zijn ervaren dansers. Graag willen we de cliënten van alle campussen, hun 
vriendenkring en sympathisanten van De Poel samen brengen om te feesten! 
 
We gaan op zoek naar enthousiaste sponsors/vrijwilligers/festivalkenners 
die samen met ons een heus zomerfestival uit de grond kunnen stampen. De 
weide van onze vernieuwde en uitgebreide campus in Schepdaal is alvast een 
geschikte locatie hiervoor!
 
Zet 21 juni 2019 in de agenda! 
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Bedrijfslogo op uitnodiging
Logo op TV-schermen in zaal
Deelname benefietparty
Prijs

Brons Zilver Goud

x                      x                    x
2p.               10p.

 €500               €1.000          €2.000

BenefietParty  

x                      x                    x

Bedrijfsleiders, ondernemers, politici en sympathisanten uit de streek 
blokkeren jaarlijks een datum in hun agenda voor de benefietparty van De 
Poel. Voor het tweede jaar op rij dineren en dansen we in de showroom van 
BMW Vandeperre te Sint-Pieters-Leeuw. 



3. Projectsponsor
Er beweegt wat in De Poel
De Poel legt in 2019 de klemtoon op sport en gezondheid. Dankzij uw steun 
kunnen er sportkamers ingericht worden in de verschillende campussen.
Mensen met een zwaardere zorgvraag worden zeker niet vergeten in onze 
bewegings- en gezondheidsplannen. Mits aanpassingen in onze tuinen en 
relaxatie ruimten kunnen hier rust- en relaxatie therapieën doorgaan.

Belevingstuin

Beweegatelier/-ruimte

Zodra het weer het toelaat, trekken we met onze gasten graag de natuur 
in. Onze tuinen bieden hier veel mogelijkheden. Met de juiste beplanting, 
tuinmeubels en tuintoestellen, kunnen we een belevingsparcours 
uittekenen, waarin onze gasten kunnen voelen, ruiken, luisteren, 
wandelen, schommelen, fietsen. Ook de verzorging van kippen en andere 
kleine dieren willen we hierin integreren.

O O K  K L E I N E  B E D R A G E N  W E L K O M !

 
Indicatief budget: € 10.000/campus

Indicatief budget: €15.000/ruimte
Na de opstart van een eerste sport- en beweegruimte in ons wooncentrum 
te Ruisbroek, willen we nu ook in de andere campussen investeren in 
beweegruimtes waarin gevarieerde sport- en beweegactiviteiten kunnen 
plaatsvinden. Dit vraagt middelen voor (her-)inrichting van de huidige 
ruimtes (verf, behangwerken, muur- en raamdecoratie, sportvloer, 
verlichting, muziekinstallatie) maar evengoed voor de aankoop van 
specifieke sport-toestellen en materialen (crosstrainer, roeiapparaat, 
matjes, ballen, oefenprogramma’s, …).

Relaxatieruimte Indicatief budget: € 1.000/campus
Mensen met een hoge zorgnood voor wie het sporten niet mogelijk is, 
komen we tegemoet aan de hand van een aangepaste relaxatie- en 
bewegingstherapie.

O O K  K L E I N E  B E D R A G E N  W E L K O M !

 



Projectsponsor - Er beweegt wat in De Poel

Rolstoelschommel Indicatief budget: € 2.000
Wie zegt dat rolstoelgebruikers niet op de schommel kunnen? Het is een 
droom van velen onder hen om het schommelgevoel te kunnen beleven. 
Met een aangepaste schommel waar de gast met zijn rolstoel wordt 
ingereden, is dit mogelijk op een veilige en dus plezierige manier. Zowel 
op onze wooncampus in Ruisbroek als in de dagcentrumcampus te 
Schepdaal willen we graag een centrale plaat geven aan een 
rolstoelschommel.

Elk jaar trekt een delegatie van 20 Poel-atleten naar de Special Olympics, 
de nationale sport-vierdaagse voor volwassenen met een beperking. Zowel 
in atletiek, fietsen als zwemmen blinken onze gasten uit en keren zij 
huiswaarts met bronzen, zilveren en zelfs gouden eremetaal om de hals. 
We zijn nog op zoek naar een sponsor die ons wil helpen om 
gepersonaliseerde items (sporttrui, drankbus, handdoek,…) te kunnen 
voorzien voor de deelnemers én supporters.

Special Olympics Indicatief budget: € 800



4. Contact
Hopelijk heeft u bij het lezen van dit dossier zicht gekregen op de waaier 
van steunmogelijkheden aan vzw De Poel in 2019.

Indien u geïnspireerd bent om onze gasten en hun verblijf te ondersteunen 
als sponsor, informeren wij u graag verder. 

Isabel Van Obergen
Algemeen Directeur

+32 478 84 97 68
isabel.vanobergen@vzwdepoel.be

Katoo Diegenant
Communicatieverantwoordelijke

+32 498 35 70 96
katoo.diegenant@vzwdepoel.be

vzw De Poel

De Poel op uw website

Plaats dit icoontje op uw website en toon uw 
bezoekers dat u een Vriend van De Poel bent.

 Wij leveren u graag beeld- en tekstmateriaal aan 
om uw De Poel-pagina mee op te fleuren. 



De wortels van ‘De Poel’ bevinden zich in hartje Schepdaal. 
 
In 1976 organiseerden de toenmalige burgemeester van Schepdaal, 
Dr. Jef Valkeniers en zijn vriend psycholoog Jan De Wachter, een 
samenkomst met alle personen die betrokken waren bij de zorgverlening 
aan mensen met een beperking van Opwijk tot Sint-Genesius-Rode.
 
Uit deze samenkomst bleek dat een dagcentrum voor het opvangen van 
volwassenen met een middelmatige of zware mentale beperking dringend 
was. Aangezien in Sint-Gertrudis-Pede reeds jaren een oude 
gemeenteschool leeg stond, werd dit gebouw ingericht als dagcentrum. 
 
Niet veel later werd besloten een nieuwbouwproject op te starten in de 
zogenaamde ‘De Poel’-wijk, op gronden van de toenmalige Commissie van 
Openbare Onderstand van Schepdaal. Hier kwamen tien gasten zinvol hun 
dag besteden. Deze activiteiten kregen koninklijke aandacht: zowel 
Koningin Fabiola als prinses Astrid kwamen langs.  
 
Sindsdien zijn de activiteiten van De Poel stelselmatig uitgebreid met de 
opstart van extra dagcentra (1989 Sint-Pieters-Leeuw, 1994 Sint-Genesius-
Rode) en twee wooncentra (2003 Ternat, 2010 Ruisbroek).

Koningin Fabiola, Jef Valkeniers, Bert Hendrickx en Jan De Wachter 
bij de inhuldiging van het dagcentrum te Sint-Gertrudis-Pede, 1976

5. Onze geschiedenis



Scheestraat 83
1703 Schepdaal 

 
 
 

info@vzwdepoel.be
 
 
 

www.vzwdepoel.be
www.facebook.com/vzwdepoel
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VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER = VZW DE POEL 2019


