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1000 km? 
 
Tijdens het hemelvaartweekend (30 mei tot 2 juni 
2019) vindt de tiende editie van de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker plaats. Tijdens deze 
fietsvierdaagse zullen 8 ritten van 125 km afgelegd 
worden en hierbij worden alle Vlaamse provincies 
aangedaan. Dit kan gedaan worden in teams van 1 
tot 8 personen. Dit jaar proberen we met maar 
liefst 8 teams aan de start te staan. 
 
Mechelen fungeert als de dagelijkse start- en 
aankomstplaats en elke middag wordt er 
gepauzeerd in een andere middagstad.  
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een 
steentje bijdragen in de strijd tegen kanker door 
mee te helpen bij de fondsenwerving voor het 
inschrijvingsgeld. Dat bedraagt 5000 euro per team 
Indien wij onze acht teams willen kunnen laten 
deelnemen, moeten we € 40.000 inzamelen voor 
Kom op tegen Kanker. Een hele uitdaging! 

 

Waarom? 
 
Net zoals bij zoveel mensen, heeft de 
vreselijke ziekte die kanker is, ook bij ons 
in de omgeving al zijn impact gehad. Het 
gevoel van onmacht en het feit dat je 
niets kan veranderen aan die situatie is 
gewoonweg verschrikkelijk. Door deel te 
nemen aan deze actie, hopen we op één 
of andere manier, toch een heel klein 
beetje een verschil te maken voor alle 
mensen die, nu en in de toekomst, dag 
in, dag uit, moeten vechten tegen kanker. 
 

In Vlaanderen alleen krijgen elk jaar 
38.000 mensen te horen dat ze kanker 
hebben. Voor ons zijn dit 38.000 redenen 
om deel te nemen aan de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker en ons te 
engageren om de benodigde financiële 
middelen te verzamelen. 

 

Wie zijn we? 
 
In 2019 zullen we voor de derde opeenvolgende keer deelnemen aan de 1000 km. Na een solo 
deelname in 2017 en 3 teams in 2018, hebben we voor dit jaar maar liefst 8 teams ingeschreven. Onze 
bedoeling is dan ook om ons team elk jaar te laten groeien, met als ultiem doel elk jaar meer geld 
inzamelen voor fundamenteel kankeronderzoek.  
Tot op dit moment bestaat ons team uit volgende personen: 
 
 

Guido Boden    Jos Nagels   Guy Selis 
 

Michiel Coenen  Steven Nagels   Jeroen Vanaenrode 
 

Dries Jammaers  Dirk Ombelets   Olivier Pierlet 
 
Stijn Thysen   Reinaldo Coenen  Bert Selis    

             
 Kim Nagels  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe willen we het benodigde budget verzamelen? 
 
We gaan proberen om geld in te zamelen op 3 verschillende manieren: 
 

- Acties op poten zetten waar sympathisanten kunnen aan deelnemen of iets kopen en waarvan 
de opbrengst naar Kom op tegen Kanker (KotK) gaat. (Bv. kartwedstrijd, soepverkoop,...) 

- Tijdens de 1000 km en de voorafgaande trainingen zullen we België doorkruisen op onze fiets. 
Daarom willen we advertentieruimte op onze outfit verkopen. Meer info en opties zijn terug te 
vinden op de volgende pagina. 

- Een derde mogelijkheid is door een gift te doen rechtstreeks aan KotK met vermelding van ons 
actienummer. Praktisch gezien kan dit door een storting te doen op BE14 7331 9999 9983 
met vermelding “Gift 170 178 741”. Op deze manier komt het geld rechtstreeks bij KotK 
terecht maar telt dit mee voor ons inschrijvingsgeld. Vanaf € 40 is zo’n gift ook voor 45% fiscaal 
aftrekbaar. 

 
 

Waarom uw logo op onze outfit? 
 
De eerste en belangrijkste reden is natuurlijk om Kom op tegen Kanker te steunen en hierdoor 
broodnodig wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten voor kankerpatiënten mee mogelijk te 
maken. Vorig jaar heeft de volledige 1000 km maar liefst € 4 930 000 opgebracht. Hiermee kan zeer 
nuttig werk verricht worden. 
 
Daarnaast is de 1000 km een evenement met aanzienlijke media aandacht en veel supporters 
waardoor er een grote visibiliteit gecreëerd wordt. Door het feit dat elke rit een andere provincie zal 
aandoen, zullen we uw bedrijf als het ware vertegenwoordigen in heel Vlaanderen. Door deel te 
nemen aan dit gebeuren wordt uw naam geassocieerd met een positief en sociaal geëngageerd 
verhaal. Ook gedurende de maanden na de 1000 km zullen we geregeld deelnemen aan allerhande 
fietsevenementen in onze team outfit. 
 
Ten slotte help je natuurlijk ook om ons aan de start te krijgen van de 1000 km  

Sponsoring per team: 
 
Dit jaar zullen we met 8 teams aan de start staan, en deze 8 teams zullen elk hun eigen outfit hebben. 
Indien u één pakket aankoopt, zal uw logo de complete 1000 km zichtbaar zijn op de outfits van één 
team. Maar om de visibiliteit voor uw bedrijf zo groot mogelijk te maken, is het dus mogelijk om 
meerdere pakketten te kopen zodat uw logo zichtbaar is op meerdere van onze teams. Op deze 
manier kunnen wij voor iedereen een oplossing op maat bezorgen. 
 
Bijvoorbeeld: als u 3 bronzen pakketten koopt, zal u tijdens de complete 1000 km zichtbaar zijn op 3 
outfits met een kleine vermelding. De kostprijs hiervoor is dan 3 x € 100 = € 300.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Wat zijn de mogelijkheden? 
 

- Platinum:     
Grootste plaats op trui en broek en logo op Facebook pagina en website 

Kostprijs: € 1000 per team   
 

- Gold:    
Grote vermelding op trui en broek en logo op Facebook pagina en website 
Afmetingen zijn de helft van Platinum 
   Kostprijs: € 500 per team  
 

- Silver:   
Vermelding op trui en broek en logo op website 
Afmetingen zijn de helft van Gold 
   Kostprijs: € 250 per team 
 

- Bronze:  (4 beschikbare plaatsen)  
Kleine vermelding op trui of broek en logo op website 
Afmetingen zijn de helft van Silver 
   Kostprijs: € 100 per team 



 
 
 

  
 
 

 
 

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd! 

Contact? 
 
Kim Nagels 
Hasseltsesteenweg 283 
3800 Sint-Truiden 
 
Gsm: 0472/391739 
Email: kim_nagels@hotmail.com 
 
www.kimkotk.be 
 
www.facebook.com/KimKomtOpTegenKanker 
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