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Zo’n grote club vraagt natuurlijk een zo professioneel 

mogelijke omkadering. Deze omkadering steunt op 2 

facetten: 

Enerzijds is er een groep van 50 vrijwilligers voor het 

organiseren en ondersteunen van alle activiteiten. 

Jaarlijks worden minimaal 10 activiteiten 

georganiseerd, inclusief een jaarlijkse opendeurdag, 

minstens 1 jaarlijks Belgisch kampioenschap rope 

skipping en een groot tweejaarlijks dansoptreden. 

Anderzijds is er een groep van meer dan 40 trainers en 

lesgevers om alle lessen en trainingen in goede banen 

te leiden. 

De meerderheid is initiator, trainer B, Bachelor LO of 

Master LO. 
 

Wie we zijn 

De club kan terugblikken op een rijk gevulde 

geschiedenis, met jaarlijkse titels en mooie 

resultaten op Belgische kampioenschappen, 

Europese kampioenschappen en Wereld-

kampioenschappen. Sinds 2009 halen we 

onafgebroken medailles op WK’s en EK’s. 

  

Daarnaast hebben we met een dansafdeling een 

tweejaarlijks dansoptreden in CC De Pit in 

Buggenhout en worden de meest creatieve 

dansers samengezet in onze crew, M²C. Deze crew 

doet verschillende projecten buitenshuis en zorgt 

voor extra visibiliteit. 

Moving Baasrode heeft ook een samenwerkings-

verband met het Oscar Romerocollege in 

Dendermonde en het Sint-Vincentiusinstituut in 

Buggenhout. Dankzij deze samenwerking zijn beide 

scholen wereldscholenkampioen rope skipping en 

vice-wereldscholenkampioen. 

Moving Baasrode 

zorgt met meer 

dan 90 mensen 

voor een zo 

professioneel 

mogelijke 

omkadering 

Feiten: 

700 leden, waarvan 95% in een straal van 10 

kilometer wonen rond Dendermonde 

Meer dan 1000 cursisten die dans, rope skipping, 

fitness of Multimove doen 

Een bereik van meer dan 2500 mensen (leden, 

ouders & grootouders) 

Jaarlijks meer dan 10 activiteiten met honderden 

aanwezigen 

Sinds 2009 onafgebroken aanwezig op EK’s en 

WK’s Rope Skipping, met elke keer medailles 

 

 

 

Moving Baasrode viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan en is 1 van de toonaangevende clubs in de rope 

skippingwereld in België. Daarnaast is het qua ledenaantal de tweede grootste club van Dendermonde 

met 700 leden. 

  

Onze werking beperkt zich niet alleen tot Baasrode, maar strekt zich ook uit naar Dendermonde, Sint-Gillis-

Dendermonde, Buggenhout, Opwijk, Moerzeke, Zele, Hamme en Lebbeke. Onze focus ligt vooral op 

jeugd, met 70% leden die jonger zijn dan 18 jaar.  

Onze filosofie is sport aanbieden voor iedereen (jong, oud, arm, rijk) en op alle mogelijke niveaus 

(beginners, recreanten, competitie en topsport). Op die manier heeft iedereen de kans om zich goed te 

voelen in zijn sport en met de mensen rondom zich. 

Moving Baasrode is 

de tweede grootste 

sportclub in 

Dendermonde en 

één van de grootste 

sportclubs van 

GymFed Vlaanderen 



Waarom nu? 

 

 

 

Moving Baasrode heeft in samenwerking met IPON nv een groot stuk woonuitbreidingsgebied in Baasrode 

aangesneden, en zal daar met eigen financiële middelen een sporthal zetten. 

Op deze manier kunnen we onze 700 leden nog beter van dienst zijn, en kunnen we wegstappen van het 

trainen op betonnen vloeren en in veel te kleine zalen. Daarnaast zal deze sporthal ook een eigen 

cafetaria bevatten, wat het groepsgevoel en sociale aspect zal bevorderen. 

We willen dit mooie verhaal delen met partners en sponsors, zodat ook zij de kans hebben om deel uit te 

maken van dit mooie project ten behoeve van 700 leden, hun ouders en grootouders. 

Dit is een eenmalige, unieke kans! 
 

Enkele feiten over de sporthal: 

 800m² groot 

 3 zalen (1 van meer dan 300m² en 2 van 100m², deze laatste 2 kunnen door een verschuifbare 

wand omgevormd worden tot 1 grote zaal) 

 Moderne sportvloeren in alle zalen (ten behoeve van een betere blessurepreventie van de 

sporters) 

 Cafetaria met zitplaats voor 70 mensen 

 Moderne kleedkamers, toiletten, bergruimtes, … 

 

Het doel is om op deze manier het aanbod van de club zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden en 

daarnaast ook clubactiviteiten te kunnen centraliseren in 1 gebouw, dat op een vlotte en veilige manier 

bereikt kan worden. 

Help ons dit unieke project waar te maken! 

 



Initiatielessen & 

sportdagen op 10-tal 

scholen 

Opendeurdag, 

dansoptreden 

en vriendjesdag 

Sponsoracties EK of 

WK rope skipping 

Danskamp 

Organisatie Belgisch 

Kampioenschap 

rope skipping 

Baasrode Bruist 

Info- & 

inschrijvingsmoment

nieuw seizoen 

Rope skippingstage 

Eetfestijn 

Nieuwjaarsfeest 

Sinterklaasfeest, 

Baasrode Wintert & 

kerststallentocht 

03 09 

12 

11 

10 

01 

04 

02 

05 

06 

Competitie rope skipping 

4 trainingen / week 

90 atleten van 6 tot 24 jaar 

Onder leiding van toptrainers 

Deelname aan twintigtal wedstrijden per seizoen 

Deelname aan EK’s & WK’s 

In 10 jaar meer dan 100 internationale medailles 

Dans 

Bijna 400 dansers 

Omvat hiphop, clipdance, 

streetdance, ballet, hedendaagse 

dans, zumba-fitness en omnidans 

Tweejaarlijks dansoptreden in CC De 

Pit met 1500 toeschouwers 
Recreatie rope skipping 

1 of 2 trainingen / week 

Meer dan 200 springers 

50 van hen nemen deel aan 5 recreatieve 

wedstrijden 

Multimove 

Bewegingsvorm voor kleuters en peuters 

Lesgeefster is erkende Multimove-lesgever 

Bijna 50 deelnemertjes 

Omvat heel wat leuke activiteiten waarbij 

ouders en grootouders betrokken worden 

Jaarlijkse activiteiten (overzicht per maand) 

4 Grote domeinen 

Wat we doen 

08 

07 WK of EK rope skipping 

& kijktraining 

Zomerkamp & 

inschrijvingsmoment 

nieuw seizoen 



Foto impressie 



Waar je ons ziet 

Intern in de club 

Moving Baasrode organiseert jaarlijks meer 

dan 10 interne activiteiten, telkens met een 

groot aanwezig publiek (variërend van 100 

tot bijna 1000 mensen). 

Deze activiteiten zijn onder andere 

zomerkamp, stages, eetfestijn, 

sinterklaasfeest, nieuwjaarsfeest, 

infomomenten, opendeurdag en 

dansoptreden. 

Extern in de regio Dendermonde 

Uiteraard proberen we naambekendheid op te 

bouwen in onze eigen regio om op die manier 

nieuwe leden te werven. 

Dit gebeurt aan de hand van sportdagen, 

demo’s, initiatielessen, een opendeurdag, een 

vriendjesdag en inschrijvingsdagen. 

We geven jaarlijks meer dan 10 demo’s, en 

daarbij zitten een aantal weerkerende 

evenementen zoals sportgala’s, Baasrode Bruist, 

Wintering. 

www.movingbaasrode.be 

Het centrale punt voor alle info rond 

clubactiviteiten, inschrijvingen en reglementen. 

Ticketverkoop van het Belgisch kampioenschap 

voor showteams zal ook via deze website 

verlopen. 

160.000 hits per jaar  

 

Extern in België en wereldwijd 

Moving Baasrode neemt jaarlijks deel aan 22 

Provinciale en Belgische kampioenschappen rope 

skipping. 

Daarnaast gaan we steeds met een grote 

delegatie naar het EK of WK en het 

Wereldinterscholenkampioenschap. 

Tot slot doen we regelmatig dansshows en demo’s 

op grote evenementen. 

 

www.facebook.com/MovingBaasrode 

Op onze Facebook-pagina komen alle foto’s 

terecht, samen met al het recente nieuws. 

Hier zal je meer dan 5000 foto’s terugvinden van 

verschillende activiteiten 

7000 unieke bezoekers per maand 

 



Sponsorvoordelen: 
Afhankelijk van de gekozen sponsorformule, kan onze club uw bedrijf volgende voordelen 

aanbieden: 

 BRONS: dit is een pakket voor 1 jaar aan een prijs van 200€. Hiervoor krijg je naast een 

fiscaal attest, een uitnodiging voor het openingsfeest van de sporthal voor 2 personen, 

een naamsvermelding op onze Wall of Thanks en 1 jaar aanwezigheid op onze 

sponsorpagina op de website (aan de hand van een aangeleverd logo). Deze 

website haalt 160.000 hits per jaar 

 ZILVER: dit is een pakket voor 1 jaar aan een prijs van 500€. Hiervoor krijg je naast de 

voordelen van het pakket BRONS de volgende extra’s: 

Als extra visibiliteit komt hier nog bij dat je bij de jubileumviering dit jaar mee 

opgenomen wordt in de sponsorprojectie, die getoond zal worden aan naar schatting 

900 à 1000 mensen en dat je logo zal gedrukt worden op de onderleggers van ons 

eetfestijn (tussen 600 en 700 eters). Je krijgt ook de mogelijkheid om een banner op te 

hangen tijdens dit eetfestijn. Tot slot zal je ook een goodiebag ontvangen met een 

aantal gadgets van Moving Baasrode. 

 GOUD: dit is een pakket voor 2 jaar aan een prijs van 1500€. Hiervoor krijg je naast de 

voordelen van het pakket BRONS en ZILVER de volgende extra’s (opgelet: alle 

voordelen gelden hier voor 2 jaar): 

Als extra visibiliteit komt hier nog bij dat je op onze Facebookpagina komt (bereik van 

7000 unieke bezoekers per maand) en kan je een banner plaatsen of sponsorprojectie 

gebruiken op de Belgische kampioenschappen die we organiseren (dit jaar is dit het 

Belgisch Kampioenschap voor showteams, goed voor meer dan 1000 toeschouwers, 

en het Provinciaal Individueel Kampioenschap voor mini’s, goed voor meer dan 500 

aanwezigen). 

Daarnaast krijg je een gratis uitnodiging voor ons eetfestijn en kom je op de affiches en 

in het programmaboekje van ons tweejaarlijks dansoptreden in CC De Pit in 2020 (ter 

info: in 2018 hadden we hierbij 4 uitverkochte voorstellingen, goed voor 1600 

toeschouwers) 

 PLATINUM: dit is een pakket voor 2 jaar aan een prijs van 4000€. Hiervoor krijg je naast 

de voordelen van het pakket BRONS, ZILVER en GOUD de volgende extra’s (opgelet: 

alle voordelen gelden hier voor 2 jaar): 

Je krijgt een VIP-pakket voor 2 personen voor het Belgische Kampioenschap rope 

skipping voor Showteams (ook wel de Democup genoemd) midden mei 2019. Dit 

pakket omvat naast een VIP-plaats in de tribune, een receptie en verzorgd 

driegangenmenu tijdens het event. 

In dit pakket zit ook de mogelijkheid om in onze nieuwe sporthal een eigen 

sponsorbord te hangen op 1 van de voorgestelde locaties (in de inkomhal, boven de 

Wall of Thanks of in de grote sporthal boven de Wall of Fame) 

 DIAMANT: dit is een pakket voor 3 jaar aan een prijs van 10000€. Hiervoor krijg je naast 

de voordelen van het pakket BRONS, ZILVER, GOUD én PLATINUM de volgende extra’s 

(opgelet: alle voordelen gelden hier voor 3 jaar): 

Je krijgt de mogelijkheid om reclame te maken in onze cafetaria (die een centrale 

plaats krijgt in de nieuwe sporthal). Daarnaast zal je naam of logo ook te zien zijn op de 

T-shirts van alle medewerkers op alle evenementen. 

Tot slot krijg je de mogelijkheid om op 1 van je eigen evenementen een dansoptreden 

of rope skippingdemo te boeken (dit dient verder afgesproken te worden met de 

hoofdtrainers) 

 

 

 

Wij staan open om andere sponsormogelijkheden te bespreken 

Wat is de Wall of Thanks? 

Dit is een muur in de inkomhal waar alle namen van medewerkers, sponsors en helpende handen zal 

op komen, als teken van dank naar deze grote groep mensen die de sporthal zullen mogelijk maken. 

 



Sponsor Formules: 
 

  BRONS ZILVER GOUD PLATINUM DIAMANT 

PRIJS 200 € 500 € 1,500 € 4,000 € 10,000 € 

Duurtijd sponsorovereenkomst 1 jaar 1 jaar 2 jaar 2 jaar 3 jaar 

Fiscaal attest JA JA JA JA JA 

Uitnodiging openingsfeest 
sporthal 

JA JA JA JA JA 

Naamvermelding op 'wall of 
thanks' 

JA JA JA JA JA 

Visibiliteit op website 1 jaar 
(sponsor-
pagina) 

1 jaar 
(sponsor-
pagina) 

1 jaar 
(sponsor-
pagina) 

2 jaar (banner 
onderaan op 
elke pagina) 

3 jaar 
(homepage) 

Visibiliteit op 15 jaar 
jubileumviering Moving Baasrode 

  JA 
(sponsor-
projectie) 

JA 
(sponsor-
projectie) 

JA (sponsor-
projectie OF 
eigen banner) 

JA (sponsor-
projectie & 
eigen banner) 

Onderleggers eetfestijn   JA 
(2,5x2,5cm) 

JA (4x4cm) JA (5x5cm) JA (8x8cm) 

Goodiebag (touw, T-shirt,…)   JA JA JA JA 

Visibiliteit op eetfestijn en andere 
activiteiten Moving Baasrode 

  1 jaar 
(banner) 

2 jaar 
(banner) 

2 jaar (banner) 3 jaar (banner) 

Visibiliteit op Facebook     2 jaar 2 jaar 3 jaar 

Visibiliteit op Belgische 
kampioenschappen rope skipping 
georganiseerd door Moving 
Baasrode (incl. Democup) 

    2 jaar 
(banner of 
sponsor-
projectie) 

2 jaar (banner 
of sponsor-
projectie) 

3 jaar (banner 
of sponsor-
projectie) 

Gratis eten tijdens het eetfestijn     2 personen 4 personen 4 personen 

Programmaboekje & affiches 
dansoptreden 

    JA 
(kwartblad) 

JA (half blad) JA (volledig 
blad) 

VIP-pakket 2 personen Democup 
of dansoptreden 

      JA JA 

Sponsorbord in sporthal, op 
prominente plaats, boven 'wall of 
fame' of inkomhal 

      JA (1x2m) JA (2x3m) 

Demo bij sponsor (af te spreken 
tijd & locatie, dans of rope 
skipping) 

        JA 

Reclame in cafetaria         JA 

Naam/logo op T-shirts 
medewerkers 

        JA 

 

 

 

 



 

Penningmeester 

Bram Herssens 

GSM: 0497/31.90.77 

Email: movingbaasrode@hotmail.com 

Meer algemene info: 

www.movingbaasrode.be 

www.facebook.com/MovingBaasrode 
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