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Over ons

• Opgericht in 2015 door Nick Gillekens, professioneel voetballer

• Jaarlijkse events te OHR Huldenberg

• Nick Gillekens & Tompie Partyverhuur Kidsday

• Nick Gillekens & Two cents Company Cup

• Nick Gillekens & Tegel Concept 5-a side Cup

• Ten voordele van het Kinderkankerfonds van het UZ Leuven.

• Sinds ontstaan al meer dan € 65.000 ingezameld voor de zinvolle begeleiding en 

ondersteuning van kinderen met kanker, leuke uitstapjes, een aangepaste thuiszorg 

zodat kinderen in hun vertrouwelijke omgeving kunnen herstellen etc.





Voetbalinitiatiedag in combinatie met verscheidene kinderactiviteiten, gegeven 

door gediplomeerde trainers en begeleid door ervaren begeleiders. ‘s Middags 

wordt een lekkere pasta voorzien en als afsluiter van de dag is er een heerlijke 

pannenkoekenbak. Voor kinderen van 4 jaar (2018) tot 13 jaar.

“We willen niet enkel volwassenen bij onze foundation betrekken. Door onze 

Kidsday bereiken we een geheel nieuwe doelgroep.”

De dag wordt afgesloten met een Afterwork voor de ouders. 



Bedrijventornooi met live DJ’s en veel ambiance.

“Samen maken we er niet enkel een geslaagd tornooi van, maar ook een leuke 

teambuildingsactiviteit voor de deelnemende bedrijven.”

Na de wedstrijden is er een BBQ voorzien waar alle deelnemers op uitgenodigd 

zijn en in een gemoedelijke sfeer contacten kunnen leggen met elkaar. 



Tornooi met 32 recreatieve teams, mannen en vrouwen gemengd, die tegen 

elkaar strijden voor tornooiwinst, de zuipbeker of de fairplayprijs. 

De winnaars ontvangen niet enkel de felbegeerde beker maar ook een volledig 

nieuwe voetbaluitrusting. 

Nadien wordt op de overwinning geklonken met een lekkere cocktail in onze 

loungebar. 



Meer dan alleen voetbal

Tijdens het tornooi kunnen spelers en toeschouwers genieten van voetbal, een geweldige 

sfeer en heel wat randanimatie. 

Voor een hapje en een drankje is er een uitgebreid assortiment aan drank- en eetstanden, 

waaronder een cocktail- en pastabar. 

Kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen. De iets oudere generatie kan ondertussen 

genieten van een heerlijk glaasje in de loungebar op muziek van live DJ’s. 

Met een goed gevulde tombola, de veiling van gesigneerde wedstrijdshirts van bekende 

voetballers en een ruim aanbod aan lekkere dranken hoopt de organisatie ook dit jaar weer 

een mooi bedrag op te halen. 

We steunen een goed doel en genieten samen met de spelers en toeschouwers van een 

gezellig lenteweekend, een win-win voor iedereen.



Sponsormogelijkheden

 Logo op de website + vermelding in Facebookpost: 50 euro* of producten

 Zichtbaarheid tijdens events op scherm + logo op de website + vermelding in 
Facebookpost: 100 euro

 Eigen spandoek 200x100 cm rond het veld: 150 euro*

 Spandoek door ons aangeleverd: 200 euro*

 Eigen herrasdoek 320x180 cm rond het veld: 200 euro*

 Herrasdoek door ons aangeleverd: 250 euro*

 Tombolaprijzen

* Prijzen zijn exclusief 21% BTW



Sponsormogelijkheden

 Sponsoringspakket op maat ...

We zijn steeds op zoek naar partners met een meerwaarde, waarbij een win-win 

situatie kan ontstaan.

Bijvoorbeeld: aanleveren van materiaal, schenken van goederen (eten, 

prijzen,…), andere visibiliteit, …



Ook dit jaar willen we weer een mooie som 
overhandigen aan het Kinderkankerfonds. Een 
geslaagd voetbaltornooi komt er mede dankzij 
de steun van onze sponsors. 

We hopen dan ook van harte dat we voor deze 
zesde editie op jullie bijdrage kunnen rekenen. 
Elke donatie, klein of groot, helpt!

Laten we er samen weer een topeditie van 
maken! Steunen jullie ons?

Volg ons en blijf op de hoogte 

van onze activiteiten

Nick Gillekens Foundation vzw
Leuvensebaan 336

3040 Sint-Agatha-Roda 
info@nickgillekensfoundation.com

BTW BE 0631 726 257
BE51 7360 2292 0962

mailto:info@nickgillekensfoundation.com
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