


Sponsordossier 



“Re-naissance | Wedergeboorte van onze vereniging”

Voorwoord

Geachte kandidaat-sponsor,

Hartelijk dank voor uw belangstelling om het JCI-project ‘Lustrum 
40 jaar Hasselt Re-naissance’ mede te sponsoren. Dit dossier werd 
speciaal voor u opgesteld om u verder te informeren over dit 
lustrum, over de mogelijkheden tot sponsoring en over hoe dit 
project voor u een belangrijke meerwaarde kan betekenen. 

Daarnaast vindt u in dit dossier een overzicht van de algemene 
werking van JCI en van onze reeds gerealiseerde projecten. 
We hebben de voorbije jaren heel wat mooie projecten mogen 
trekken. Hier zijn we best trots op. Het komende event betreft  
ons lustrum ter ere van het 40-jarig bestaan van de kamer van 
Hasselt met als thema Re-naissance. Dit event zal plaatsvinden 
op 1 april 2017 en belooft  een niet te missen feestelijkheid te 
worden waar huidige JCI-leden en oud-JCI leden elkaar in 
een feestelijk kader treff en. 

Dit event biedt u de uitgelezen mogelijkheid om uw bedrijf 
in de kijker te zetten, te midden van talrijke JCI-leden, oud-
leden, oud-voorzitters en sympathisanten. Wij bieden u 
verschillende partnership formules aan die we verder in dit 
dossier graag aan u voorstellen.

We hopen u hiermee voldoende te informeren en kijken 
er alvast naar uit om met u samen te werken!

- Yves Segers, Voorzitter JCI Hasselt

Yves Segers

Voorzitter JCI Hasselt

Bart Weemaels

Voorzitter commissie Lustrum



“Door hun engagement, vriendschap en 
het realiseren van creatieve en impactvolle 
projecten groeien ze tot toekomstgerichte 
en ondernemende leiders.”

Wat is JCI? 

JCI Hasselt maakt deel uit van het Junior Chamber International network, 
een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende 
mensen. JCI wil aan jonge mensen tussen 18 en 40 jaar kansen 
bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, 
medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen. 

Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve 
projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemende 
voortrekkers. De organisatie is ook gekend onder de benaming 
Jaycees, Jonge Kamer of Jonge Economische Kamer.

Projecten

JCI Hasselt heeft  al heel wat projecten op haar palmares staan.
De meeste activiteiten zijn het resultaat van een doorgedreven 
commissiewerking. Leden werken hiervoor samen binnen 
een ‘commissie’ om binnen een bepaalde tijd een project te 
realiseren.

Onlangs nog, in oktober 2016, vond een Jobbeurs plaats op 
de oude Ford site te Genk. JCI Limburg was de drijvende 
kracht achter deze geslaagde jobdag en wisten heel wat 
media aandacht te trekken. De beurs bracht meer dan 
100 interessante bedrijven samen en er vonden 1500 
gesprekken plaats met werkzoekenden.

Andere recente projecten zijn de ‘Award Limburgse 
jonge ondernemer van het jaar’, [18-28], ‘de Tuttenboom’ 
en ‘Operatie Animatie’. Meer uitleg over deze en 
andere projecten uit het verleden vindt u verderop in 
dit dossier terug. 



Met Re-naissance als rode draad zullen we ervoor 
zorgen dat alle zintuigen geprikkeld worden.

40-jarig bestaan

Het ‘40-jarig lustrum’ is een project waaraan JCI Hasselt momenteel 
volop werkt. De commissie, die de drijvende kracht achter dit project 
vormt, organiseert op zaterdag 1 april 2017 een event ter ere van het 
40-jarige bestaan van JCI Hasselt. Dit is een ideale gelegenheid om 
oud-leden, oud–voorzitters, leden, sympathisanten en toekomstige 
leden bij elkaar te brengen in een feestelijk kader. 

Dit is voor ons het moment om even stil te staan bij het verleden 
en tegelijk ook om naar de toekomst te kijken. Ons doel is om de 
komende 40 jaar met een knal in te zetten, met al het enthousiasme 
dat wij in ons hebben.

Re-naissance

Als thema van ons lustrum hebben we gekozen voor Re-
naissance. Het event zal in het teken staan van het contrast 
tussen vroeger en nu. Met Re-naissance als rode draad 
doorheen de avond, zullen we ervoor zorgen dat alle zintuigen 
geprikkeld worden. Met het Re-naissance thema wensen we 
vanuit het rijke verleden van JCI in de toekomst verder te 
kunnen groeien. De stevige basis en dragende fundamenten 
die gedurende de voorbije 40 jaar zijn opgebouwd, zijn 
immers van wezenlijk belang voor de verdere groei van de 
kamer. 

Place to be 

Het lustrum zal doorgaan in KAAI16 in Hasselt, en 
dit in samenwerking met creatieve food-and-drinks 
partner de Malle Koks. Deze samenwerking staat 
eveneens in het teken van oud en nieuw. Er zal met een 
nieuwe trend van eten, namelijk foodsharing, gewerkt 
worden. KAAI16 is bovendien een oude silo die 
hervormd is tot een moderne ontmoetingsplaats.. . 
kortom de perfecte plaats om in de sfeer van 
Re-naissance te komen.



“Zowel het feestelijk als het business gedeelte 
krijgen aandacht, we moedigen u dan ook aan om 
duurzame partnerships uit te werken.”

Genodigden

Iedereen die zich in de voorbije jaren met enthousiasme heeft  ingezet 
voor JCI Hasselt. Deze lijst is zeer uitgebreid. Daarnaast zullen ook 
de andere kamers in Vlaanderen gecontacteerd worden. Zowel het 
feestelijk als het business gedeelte krijgen in het lustrum aandacht, we 
moedigen u dan ook aan om duurzame partnerships uit te werken.



“Eigenschappen zoals leiderschapskwaliteiten, 
verantwoordelijkheidsbesef en medemenselijkheid 
zijn belangrijk en die moeten we blijven 
ontwikkelen.”

Partnerships

Zowel voor JCI Hasselt als voor bedrijven is het belangrijk om, gedreven door 
hun visie, een strategie uit te tekenen voor de toekomst. Eigenschappen zoals 
leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid 
zijn belangrijk en die moeten we blijven ontwikkelen. JCI deelt deze 
waarden en het kan mogelijks interessant zijn om uw bedrijf bij ons in de 
kijker te stellen om gelijkgezinden te ontmoeten die (on)rechtstreeks iets 
kunnen betekenen voor uw organisatie. 

Wij werkten voor u drie sponsorformules uit, startende van een basis 
visibiliteit tot de mogelijkheid uw bedrijf persoonlijk te komen 
voorstellen tijdens het event.

De formules waaruit u kunt kiezen zijn brons, zilver, goud en roségoud. 
In alle formules vermelden wij uw bedrijfsnaam en logo op onze JCI- 
website en Facebookpagina. Naargelang het gekozen sponsorpakket 
verhoogt u uw zichtbaarheid doordat er meer ruimte voorzien wordt 
en er extra toelichting bij uw bedrijf weergegeven wordt. U kan de 
inhoud van de sponsorpakketten terugvinden op de volgende pagina.

Wilt u de sponsorpakketten bespreken of heeft  u zelf een ander 
voorstel tot invulling van de samenwerking? Aarzel niet om ons 
hiervan op de hoogte te brengen.

Spreekt de ondernemingszin van JCI u aan en wilt u uw bedrijf op 
een creatieve en interessante manier in de spotlight zetten? U kan 
me altijd iets laten weten. 

Bart Weemaels,

commissievoorzitter 
bart.weemaels@jcihasselt.be
0473 89 24 54 

- Bart Weemaels, commissievoorzitter 40-jarig lustrum



Vier tickets tot het dansfeest (drinks & dance)

Vermelding sponsor in JCI boek

Friends
€300

Sympathy
€250

Naam en logo op JCI website (inclusief verwij-
zing naar uw bedrijfswebsite)

Full-colour logo op fotowall 15x15

Vermelding sponsor in JCI boek

FriendsFriends
va



Brons
• Naam en logo op JCI website (inclusief verwijzing naar uw 

bedrijfswebsite)

• Full-colour logo op fotowall 15x15

• Gratis ingekaderde foto van u en uw genodigden in het thema 
van Re-naissance

• Vermelding sponsor in JCI boek

• 2 entree’s voor het volledige lustrum (receptie, dinner, dans-
feest, all drinks included)

• 1 gratis VIP Parking aan het evenement

Voor zij die JCI Hasselt een warm hart toedragen

€450



Zilver
• Naam en logo op JCI website (inclusief verwijzing naar uw 

bedrijfswebsite)

• Full-colour logo op fotowall 30x30

• Gratis ingekaderde foto van u en uw genodigden in het thema 
van Re-naissance

• Vermelding sponsor in JCI boek

• 4 entree’s voor het volledige lustrum (receptie, dinner, dans-
feest, all drinks included)

• 2 gratis VIP Parkings aan het evenement

€650



Goud
• Naam en logo op JCI website (inclusief verwijzing naar uw 

bedrijfswebsite)

• Full-colour logo op fotowall 30x30

• Gratis ingekaderde foto van u en uw genodigden in het thema 
van Re-naissance

• Vermelding sponsor in JCI boek

• Vermelding in de nieuwsbrief van JCI Hasselt

• 1 complete gepersonaliseerde tafel = 10 entree’s voor het vol-
ledige lustrum (receptie, dinner, dansfeest, all drinks included)

• 5 gratis VIP Parkings aan het evenement

• +750€ extra: 5 hotelkamers in een 3sterrenhotel YUP hotel en 
transfer van het hotel naar Kaai 16 en terug

€1500



Roségoud
Voor zij die het lustrum naar een volgend niveau willen tillen

• Naam en logo op JCI website (inclusief verwijzing naar uw 
bedrijfswebsite)

• Full-colour logo op fotowall 40x40

• Gratis ingekaderde foto van u en uw genodigden in het thema 
van Re-naissance

• Vermelding sponsor in JCI boek

• Vermelding in de nieuwsbrief van JCI Hasselt

• Vermelding als hoofdsponsor (max 3) op polsbandje

• 10 JCI boeken voor u en uw genodigden

• Vermelding van bedrijf op alle tafels

• 1 complete gepersonaliseerde tafel = 10 entree’s voor het vol-
ledige lustrum (receptie, dinner, dansfeest, all drinks included)

• 5 gratis VIP Parkings aan het evenement

• +750€ extra : 5 hotelkamers in een 3sterrenhotel YUP hotel 
en transfer van het hotel naar Kaai 16 en terug

Gelimiteerd tot drie partners

€2500



Bijlage projecten

Hieronder vindt u een overzicht terug 
van enkele recente projecten. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft u hier reeds van 
gehoord en bent u zelfs al eens op één van 
onze JCI evenementen geweest.

Operatie animatie

Operatie Animatie was een initiatief van JCI Hasselt om de vzw Jessa 
Ziekenhuis in Hasselt te ondersteunen in de uitbouw van een kindvrien-
delijk en kindaangepast ziekenhuis, en dit voor zowel zieke als bezoeken-
de kinderen en ouders.

Limburgse Jonge ondernemer

De award Limburgse jonge Ondernemer van het jaar geeft elk jaar een er-
kenning aan een individu die op een uitzonderlijke wijze getuigt van duur-
zaam ondernemen en zich weet te toetsen aan de waarden van JCI Junior 
Chamber International. Op 2 maart 2016 werd voor de 19de keer de Award 

JCI Limburg uitgereikt.

[18-28]

[18-28] is een unieke wedstrijd die de beste Limburgse starter of jonge onder-
nemer tussen 18 en 28 jaar bekroont. In 2015 ging deze bekroning naar het be-
drijf ‘Cr3do’. Zij ontvingen, naast uitgebreide media- en persaandacht, het totale 

bedrag van 125.000 euro aan risicokapitaal en professionele begeleiding.

De Tuttenboom

De tuttenboom is een plaats waar ouders met hun peuter het hele jaar door terecht 
kunnen om afscheid te nemen van de fopspenen of tutjes. Het is belangrijk om op 
het juiste moment, met de juiste voorbereiding het tutteren te stoppen en daar wil 

de tuttenboom een hulpmiddel in zijn. 

Andere projecten

• Kunst op de Hasseltse Watertoren: beschildering van de watertoren langs de 
grote ring

• Kaperconcerten: organisatie van de eerste kaperconcerten in Kapermolenpark

• Sporen van Kunst: renovatieproject voetgangerstunnels onder de 
spoorwegtunnel

• FIGO: Business project rond Financieel Gezond Ondernemen

• Ukkiepop & Ukkietips: workshops voor de kinderen en opvoedingstips 
voor de ouders

• Hasselt Beach: organisatie van Hasselts stadstrand in 2005 en 2006

• JCI European Multi Twinning 2006

• Jeugd in Beweging: project ter promotie van de jeugdbeweging

• Lustrum 30 jaar JCI Hasselt

• Job Tasting: project rond job-uitwisseling

• Tour Culinair: organisatie van culinaire “race “ doorheen de stad

• Aperitiefconcert: reeks van enkele klassieke concerten in Hasseltse 
muziek academie

• Organisatie Nationale Conventie JCI Belgium in 2012

• JCI European Multi Twinning 2014


