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Woord vooraf
Beste (toekomstige) actievoerder,
Kanker treft iedereen. Elk jaar krijgen meer dan 38.000 Vlamingen te horen
dat ze kanker hebben. Van de ene dag op de andere staan tienduizenden
levens op hun kop: die van de patiënten, maar ook die van hun
familie, vrienden of collega’s. Kiezen kunnen ze niet. Met Kom op
tegen Kanker kun jij er wel voor kiezen om hen te steunen én
om de strijd tegen kanker aan te gaan.

“

Wil jij mee de strijd tegen kanker
aangaan? Deze gids helpt je in
actie te schieten.

Elke euro die binnenkomt, wordt geapprecieerd en zorgvuldig
besteed.
Wil jij mee de strijd aangaan? Een actie organiseren voor Kom
op tegen Kanker? Maar weet je niet waar te beginnen? Of ben je
op zoek naar manieren om volgende keer nog meer geld in te zamelen? Blader dan vlug verder. Zelf hebben we al vaak het geluk gehad om te
zien hoe een mooie actie een stevige duit oplevert en wat voor fantastisch
samenhorigheidsgevoel ze teweegbrengt.
Met een geslaagde actie kan je echt het verschil maken. Grijp dus snel
deze gids vast, vind extra inspiratie op onze website
www.komoptegenkanker.be en schiet in actie!
Frank Deboosere en Marc Michils
Campagneleider en algemeen directeur Kom op tegen Kanker
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En .. actie!
Een quiz, een garageverkoop, tooghangen of rond een eiland
zwemmen. Iedereen kan zijn steentje op zijn eigen manier
bijdragen. Wij geven je alvast alle informatie mee om succesvol een actie voor Kom op tegen Kanker op poten te zetten.

Acties organiseren: dat is waar het in deze gids om draait.
Welke actie jij het best op poten zet, hangt af van verscheidene zaken: heb je veel of weinig tijd? Ben je sportief of
niet? Over welke logistieke middelen beschik je? Waar liggen
je interesses? Wil je alleen een actie op poten zetten of
doe je dat met je vereniging of bedrijf? Wil je Kom op tegen
Kanker in het algemeen steunen of specifiek het biomedisch
onderzoek … Denk hier vooraf even over na.

Doe-het-zelf of doe mee
Kom op tegen Kanker organiseert jaarlijks drie grote acties
waaraan je kan meedoen: de 1000 km in het voorjaar, het
Plantjesweekend in het najaar en nieuw ook de 100km-run
(lees meer op p.6, p. 11 en p. 16). Je kan natuurlijk ook je eigen
actie uit de grond stampen. Meer daarover vanaf pagina 20.
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Klassiek of creatief
Organiseer je zelf een actie, dan zijn de opties eindeloos. Ga
je voor een klassieker zoals een spaghettifestijn, een wafelbak of een fuif? Als ze goed georganiseerd zijn en er voldoende aandacht besteed is aan de promotie, brengen ze
zeker en vast heel wat op.
Of heb je een creatief idee? Aarzel niet om dat om te zetten
in een actie. Je zou weleens verrast kunnen worden door de
opbrengst.

Ieder kan zijn steentje bijdragen
Is een actie op touw zetten niet aan jou besteed, maar wil
je toch je steentje bijdragen aan Kom op tegen Kanker? Een
handje toesteken bij de actie van iemand anders betekent ook
heel veel. Of je kan een rechtstreekse gift overmaken.
Meer info op p 32.
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De 1000 km
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Het hemelvaartweekend is synoniem voor het
1000 km-weekend. Vier dagen trappen tegen
kanker langs prachtige Vlaamse wegen. De
opbrengst gaat naar patiëntgericht biomedisch
kankeronderzoek.
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Wat?
Het concept is eenvoudig: elk team dat 5000 euro inzamelt,
mag deelnemen aan de 1000 km. De totale afstand wordt
onderverdeeld in acht etappes van 125 km. We fietsen dus
twee etappes per dag. Per etappe rijdt telkens één teamlid. Elk team bestaat uit maximaal acht fietsers. Vorm je een
team op je eentje, dan rijd je alle acht etappes. Telt je team
meerdere leden, dan verdeel je de etappes onder elkaar.
De start- en aankomstplaats is telkens in dezelfde stad. De
deelnemers rijden in peloton aan 24, 27 of 30 kilometer per
uur. Er is voor iedereen een gepaste snelheid. Elke dag rijden
we door een andere provincie. Flanders Classics, dat onder
meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, heeft de
praktische organisatie in handen. Alles is dus tot in de
puntjes verzorgd.

“

Ik heb al drie keer meegedaan
en ben telkens onder de indruk van
die verbondenheid.

Eddy Cosyn, politiezone Gent
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Waarom?
Door 1000 km te fietsen zamel je geld in tegen kanker.
Die opbrengst gaat integraal naar het onderzoek en de
aanpak van therapeutisch falen. Een aantal kankerpatiënten
blijkt immers niet of slechts tijdelijk geholpen door de
beschikbare behandelingen omdat tumoren resistent zijn
tegen de bestaande therapieën of dat worden tijdens zo’n
behandeling, het zogenaamde therapeutisch falen. Dat vormt
tot op vandaag de belangrijkste reden waarom patiënten
met kanker overlijden. Daar trappen we tegen, met z’n allen.

Meer op www.1000km.be
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Hoe?
Vijfduizend euro is aanzienlijk, maar absoluut haalbaar om in te
zamelen. Dat bewijzen onze teams elk jaar weer. Je kan tal van
acties opzetten, maar je beperkt je best tot enkele uitschieters om
zo voldoende tijd over te houden om te trainen.
1

Zoek een bedrijf als grote sponsor. In ruil voor de vermelding van hun
naam of logo op je shirt kan je een vrij groot bedrag krijgen. Of vermeld het op je website of Facebookpagina. Zet het in de kijker op
je eetfestijn of geef zijn bedrijfslogo een mooie plaats op de affiche
van je fuif. Je kan ook enkele enthousiaste fondsenwervers zoeken
die geld inzamelen terwijl jij traint. Op onze website staan trainingsschema’s om in vorm aan de start te komen.

2

Vraag een gift aan familie, vrienden, kennissen, collega’s, sympathisanten … Zij dragen wat graag hun steentje bij. Giften van 40 euro
of meer zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. Opgelet, bij giften is het
belangrijk dat ze gestort worden op het aparte rekeningnummer van
de 1000 km (BE14-7331-9999-9983), en dat de actie-ID van het team
+ het woord 'gift' vermeld worden.

3

Kom op tegen Kanker stelt heel wat hulpmiddelen ter beschikking
voor de promotie van jouw acties: een eigen webpagina, folders,
affiches, banners, kant-en-klare teksten … Je kan je acties ook leven
inblazen op social media. Maak een Facebook-pagina aan die iedereen kan liken of stuur tweets met de hashtag #de1000km.
Surf naar www.1000km.be. Daar vind je meer tips!

Trap mee tegen kanker
Surf naar www.1000km.be en meld je snel aan om deel te
nemen. Wij nemen contact met je op en bezorgen je het attest
van officiële deelnemer. Bovendien staan we je graag bij met
advies om acties uit te denken en op te zetten. Neem contact
met ons op: 02 227 69 60 of info@1000km.be
10

Plantjesweekend

11

Het Plantjesweekend is dé najaarsklassieker onder de
acties van Kom op tegen Kanker. Tijdens het derde weekend van september trekken duizenden vrijwilligers de
straat op met onze azalea’s. De opbrengst gebruiken we
voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.

Wat?
Tijdens het derde weekend van september kan je er niet
naast kijken: dan zie je op heel wat Vlaamse markten en
grootwarenhuizen duizenden azalea's.
De plantjes hoef je niet zelf aan te kopen. Wie ze verkoopt,
neemt dus geen financieel risico. Je bepaalt zelf hoeveel je
er denkt te verkopen en geeft ons die bestelling door. Wij
leveren de plantjes op het adres dat jij opgeeft, en halen
eventuele overschotten weer op.

“
12

De meeste mensen kennen
de verkoopactie, veel uitleg is
dus niet nodig.
Gert-Jan Kempenaers, Scouts Nieuwenrode

Waarom?
De opbrengst wordt gebruikt voor zorgprojecten voor
kankerpatiënten. Enkele voorbeelden: de Kankerlijn waar
mensen terecht kunnen voor een luisterend oor, lotgenotengroepen, projecten in de palliatieve zorg, vernieuwende
initiatieven in de zorgsector en opleiding en ondersteuning
van vrijwilligers in meer dan 45 ziekenhuizen. Voor kinderen
en jongeren met kanker worden speciale activiteiten
opgezet. En het Kankerfonds steunt patiënten met een
laag inkomen financieel. Meer info op
www.komoptegenkanker.be/uw-geld-goed-besteed.
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Hoe?
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1

Meld je bij ons aan.

2

Begin op tijd aan de voorbereiding. Bestel bijvoorbeeld
tijdens de zomer de plantjes die je wilt verkopen en zorg
voor een opslagplaats waar je alle azalea’s kan stockeren
in de dagen voor het Plantjesweekend.

3

Zoek genoeg vrijwilligers om azalea’s te verkopen: schakel
verenigingen, winkels, bedrijven en scholen in. Bezorg je
verkopers en andere medewerkers de identificatiebadges
die we je leveren.

4

Zorg voor een goede planning: wie verkoopt waar en
wanneer?

5

Vraag logistieke of promotionele steun aan je gemeentebestuur. Laat van je horen in de lokale pers en op sociale
media zoals Facebook of Twitter voor, tijdens en na het
Plantjesweekend. Als vrijwilliger kan je ook vlaggen van
Kom op tegen Kanker bestellen, affiches uithangen in winkels, bibliotheken, scholen, culturele centra, bij vrienden
aan het raam … Daarnaast stellen we ook folders met info
over wat met de opbrengst gebeurt en extra promomateriaal ter beschikking.

6

Kies verkoopplaatsen waar veel volk komt: bijvoorbeeld de
supermarkt, de wekelijkse markt, het containerpark …
Kom op tegen Kanker heeft afspraken met alle grootwarenhuisketens dat er op hun parkings of aan de uitgang van hun winkels plantjes verkocht kunnen worden.

Wil jij graag meehelpen aan het Plantjesweekend?
Prima! Wij kunnen jouw hulp gebruiken. Behalve de verkoop zijn
er ook andere opdrachten zoals logistieke taken. Contacteer
ons secretariaat voor vrijblijvende informatie op 02 227 69 60
of mail naar komop@komoptegenkanker.be.

Meer op www.plantjesweekend.be
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De 100km-run
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De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een
uniek loopevenement ten voordele van kankeronderzoek, en kun je gerust beschouwen als het
broertje van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker,
waarbij sinds 2010 jaarlijks duizenden enthousiaste
fietsers samen trappen tegen kanker.

Meer op www.100km-run.be
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Hoe gaat het in zijn werk?
1

Per team komen er vier lopers aan de start, die samen 100
km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker.

2

40 + 30 + 20 + 10 = 100, dat is het principe dat we volgen.
Per team zijn er vier lopers. Eén loper start als eerste, en na
elke 10 km sluit een extra loper van het team aan. De eerste
loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de derde 20 km
en de vierde 10 km. Ze lopen samen, komen ook samen over
de finish en het team legt op die manier samen 100 km af.

3

Om te mogen deelnemen zamel je als team 2500 euro in.

4

Voor de eerste editie hielden we het op maximum 200 deelnemende teams.

Waar en wanneer?
De deelnemers leggen een parcours af in een 8-vormige lus
op en rond Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen
(Wilrijk) en het UZA.
De 100km-run voor Kom op tegen Kanker werd voor de
allereerste keer georganiseerd op zondag 18 maart 2018.
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Professionele omkadering in
een unieke sfeer
• De sportieve organisatie is in handen van Golazo, dé referentie op het vlak van de organisatie van grote loopevenementen in Vlaanderen, zoals de Antwerp 10 Miles &
Marathon. Als deelnemer aan de 100km-run kun je rekenen op bevoorrading, animatie onderweg en aan de finish,
kleedkamers, massages, busvervoer naar de inpikpunten
voor loper 2 en 4, medische bijstand ...
• Elke deelnemer krijgt aangepaste trainingsschema’s per
afstand aangeboden door Energy Lab.
• In de loop van januari is er voor de teamtitularissen ook
een heuse kick-off, een superleuke avond met muziek, tips,
praktische informatie, een hapje en een drankje ...
• Er heerst een unieke sfeer en een hartverwarmende
verbondenheid onder de deelnemers en supporters.
Duizenden enthousiaste zielsgenoten die zich samen 100
% inzetten met maar één doel voor ogen: komaf maken
met die vreselijke ziekte.
• Voor onze eerste editie konden we meteen twee ambassadeurs van formaat strikken: Linde Merckpoel en Saartje
Vandendriessche.

Meer op www.100km-run.be
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Acties
Bewezen
succesformules
Een quiz, een ontbijt of een sneukeltocht: sommige acties
lokken gegarandeerd veel volk. Inspiratie vind je tussen
onze bewezen succesformules.

3200 pistoletjes verkocht
Woonzorgcentrum De Boomgaard kreeg op 26 april een
kleine 2000 mensen extra over de vloer. Het centrum uit
Langemark-Poelkapelle organiseerde voor de 12de keer een
ontbijtbuffet ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Zo’n 1100 deelnemers aten het ter plaatse op.
De andere 500 verorberden
hun ontbijt thuis.
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Nooit te jong
om actie te
voeren
Iedereen is tegen kanker.
Ook de 6-jarige Emma uit
Sint-Katelijne Waver, wier oma
aan kanker overleed. Ze haalde
haar wafelijzer uit de kast en
samen met haar mama bakte
Emma twee maanden lang
verse wafels. Die zelfgemaakte
lekkernijen verkocht ze aan
vrienden, familie, buren, schoolkameraadjes enz. Voorlopig
goed voor een paar honderden
euro's aan opbrengst.

Quizzen tegen kanker
32 quizploegen weet de Quiz tegen kanker in
Schilde te verzamelen. De quiz wordt al twee
jaar op rij georganiseerd door de 32-jarige
Caroline Van Camp die zelf tegen kanker vecht.
Ze stampte het initiatief uit de grond toen ze
nog chemotherapie kreeg. ‘Stilzitten staat niet in
mijn woordenboek. Ik wou iets doen voor het goede
doel. Iets kleinschaligs voor vrienden en familie. Dankzij de
samenwerking met de gemeente, de vele vrijwilligers en
sponsors werd het allemaal wat groter dan gepland.’ (lacht)
Tijdens de quiz werd ook een tombola georganiseerd. Dat
leverde in totaal 4181 euro op.
Op zoek naar meer inspiratie?
Surf naar www.komoptegenkanker.be/bewezen-succesformules
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Kubben en koken met
13-plussers
Er staat geen leeftijd op actie voeren. Dat bewijzen de
13-plussers uit Boutersem. Voor Kom op tegen Kanker organiseerde deze jeugdige bende een cluedowandeling, een
fietstocht, volksspelen, een bbq mét dessertenbuffet en een
heuse kubbcompetitie. ’s Avonds liep het feestje gewoon
door op hun fuif. In totaal zamelden ze 2206,65 euro in.
De 13-plussers organiseerden hun actie niet zomaar. Ze
weten hoe zwaar het is om een goede vriend aan kanker te
verliezen. Vorig jaar verloor een 13-plusser het gevecht tegen
kanker. ‘We missen hem nog elke dag. Maar we weten ook
dat we veel patiënten kunnen helpen als we met velen een
steentje bijdragen.’
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Sneukelen in de Leiestreek
Sneukelen: dat betekent wandelen en fietsen van het ene
lekkere hapje naar het volgende frisse drankje. In het WestVlaamse Eke doen de Mavek Makro Vrienden het al voor het
15de jaar op rij. Na 35 kilometer trappen of stappen schuift
iedereen aan voor een warm avondmaal. Elke volwassen sneukelaar betaalt 15 euro om deel te
nemen, kinderen jonger dan
12 jaar 10 euro.

Rommelmarkt voor het goede doel
Hamont-Achel bruist. Onder die naam organiseerde een buurtgemeenschap uit Hamont-Achel twee dagen lang een rommelmarkt met boetseerhoek en een heus goeddoelcafé. ‘We willen geld inzamelen voor een
goed doel, en onze buurt tegelijk dichter bij elkaar brengen. Het is fijn
om te zien dat zoveel mensen de handen uit de mouwen willen steken’,
klinkt het. Ruim 150 mensen boden zelfgemaakte of tweedehands spullen aan. Clown Enno en dj Kevin
Maes vrolijkten de boel op.
Zoveel enthousiasme
weerspiegelt zich vlotjes
in het resultaat. In een
weekend werd 11.111 euro
verzameld.

Op zoek naar meer inspiratie?
Surf naar www.komoptegenkanker.be/bewezen-succesformules
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Originele acties
Heel wat actievoerders dagen zichzelf uit voor het goede
doel. 140 liter soep verkopen, samen met je collega’s
1000 kilogram vermageren of een middagje turnen tegen
kanker: hoe gekker hoe prettiger lijkt het wel. Deze acties
bewijzen dat geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker
ontzettend leuk is.

Zwem eens rond
een eiland
12,7 kilometer: die afstand overbrugden
Hendrik Deneckere en Jeroen Stubbe
voor Kom op tegen Kanker. De twee
Oostendenaars zwommen rond
Sa Dragonera, een onbewoond eiland
ten westen van Mallorca.
Hun tocht maakte deel uit van de
Sa Dragonerawedstrijd, die op 31 mei
doorging.
De zeebonken lieten zich sponsoren
per meter. ‘Omdat twee vriendinnen
onlangs geconfronteerd werden met
borstkanker, kozen we ervoor om ons
voor Kom op tegen Kanker in te zetten.’
In totaal zwommen ze 18047,51 euro bij
elkaar.
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Toogmarathon voor het
goede doel
We drinken allemaal al eens graag een biertje. En welke pint
smaakt beter dan eentje voor het goede doel? Dat hebben
ze in het West-Vlaamse Kortemark maar al te goed begrepen. De gemeente engageert zich al jaren voor Kom op
tegen Kanker, onder meer door een toogmarathon te organiseren. 24 uur lang kan je je in café de Gouden Leeuw laten
‘opsluiten’. Ondertussen is de opkomst zo groot dat het
actiecomité een tent laat aanrukken voor al zijn tooghangers. De deelnemers laten zich sponsoren en mogen elk uur
slechts 5 minuten uit de tent. ‘Het begon ooit als een ludieke
actie voor het goede doel, maar doorheen de jaren hebben
we er echt vrienden aan overgehouden’, zegt Dirk Verhaege,
een van de organisatoren. De toogmarathon is het eindpunt
van twee jaar actievoeren in Kortemark. Ongeveer het hele
dorp engageert zich tegen kanker.

Op zoek naar meer inspiratie?
Surf naar www.komoptegenkanker.be/creatieve-acties.
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Smeer je stembanden tegen
kanker
Niet alleen bv’s zingen tegen
kanker. Ook de Duffelse broers
Matthias en Laurens Van Camp
smeerden hun stembanden,
stemden hun gitaar en brachten twee avonden lang covers
en eigen nummers voor Kom
op tegen kanker. Laurens nam het
initiatief nadat hij zelf kanker overwon.
Tussen de liedjes door toonde hij fragmenten die duidelijk
maken wat kanker met een mens doet. Zo wil hij tonen welke
emoties de levensbedreigende ziekte en het gevecht ertegen
teweegbrengen. De actie van de broers Van Camp bracht
7500 euro op.

Barco’s Weight Challenge
Werknemers die overleggen hoeveel kilo ze zullen verliezen.
In de meeste bedrijven is het geen dagelijkse kost. Wel zo
bij het West-Vlaamse Barco. Het softwarebedrijf daagde
zijn werknemers uit om gewicht te verliezen. Per verloren
kilo zou Barco 1 euro doneren aan Kom op tegen Kanker.
De directie wil zo kankeronderzoek steunen. ‘Maar het gaat
om meer dan dat. We willen ons personeel ook bewuster
maken van een gezonde levensstijl. Wie veel beweegt en
gezond eet, loopt immers minder risico op kanker.’ Het
initiatief leverde behalve heel wat hilarische taferelen ook
een 1000-tal euro op.
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Kookouders
roeren zich
De kookouders van chiro Karreveld uit
het Vlaams-Brabantse Pepingen
moesten in 2013 afscheid nemen van
Kris, toen hun kookkameraad de strijd
tegen kanker verloor. De kookouders wilden hun verlies
zin geven. Ze besloten een keer per jaar extra hard in hun
potten te roeren en organiseerden een afhaalrestaurant.
Het initiatief sloeg aan. 'Op één dag koken we hier een
hoeveelheid die we anders op een heel chirokamp
verorberen: 140 liter soep, 90 kilogram vis, 30 kg droge
pasta, 170 paprika's, 80 courgetten, 85 kilogram
stoofvleees enz'.

Op zoek naar meer inspiratie?
Surf naar www.komoptegenkanker.be/creatieve-acties.
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Open Tuindagen
In het West-Vlaamse Alveringem stelt Miet Delcour al jaren haar tuin twee
weekends lang open. Niets speciaals denkt u, ware het niet dat het om
een leeftuin gaat. De tuin is anderhalve hectare groot, bevat een stuk bos
en een grote vijver. ‘Ons huis was een boerderij die mijn man en ik volledig
gerestaureerd hebben’, vertelt Miet. ‘Beetje bij beetje hebben we ook de
tuin aangelegd. Waar vroeger de mesthoop lag, bloeien nu rozen.’
Zeker een bezoekje waard dus! De toegang is gratis maar wie wenst, mag
een bijdrage leveren ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Ook de lokale kunstenaars dragen hun steentje bij. Els Vermandere
verkoopt ter plaatse keramiekwerken. Daarnaast zijn er demonstraties
letterkappen, beeldhouwen en rakobakken.

Varkentje te koop
Een heerlijk stukje varken aan het spit: dat presenteerden Karel
Van Roy, Liselore Fuchs en Wim Broos hun dorpsgenoten in
Hoegaarden. De drie verloren familie en een collega aan kanker
en besloten in hun naam geld in te zamelen voor Kom op tegen
Kanker. Met dat geld namen ze deel aan de 1000 km voor Kom op
tegen Kanker. Liselore fietst in naam van haar voormalig collega
Ives Vandepoel, secretaris van N-VA Hoegaarden, Wim in naam
van zijn zus Magda en Karel in
naam van zijn zoon die hij
in 2012 verloor. Wie van
het varken wilde proeven
betaalde 20 euro, kinderen jonger dan 12 jaar
10 euro. Dat leverde in
totaal 3010 euro op.
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Advocaten in de boksring
De Antwerpse advocaten namen letterlijk de handschoen
op tegen kanker. Ze organiseerden een boksgala in het
Antwerpse justitiepaleis. Veertien advocaten trainden een
jaar lang om een avond lang het beste van zichzelf in een
boksring te geven. Zangeres Slongs Dievanongs nam de presentatie van de gala-avond op zich. De actie maakte deel uit
van ‘Raise the Bar’, waarbij advocaten de opbrengst van één
dag werken aan Kom op tegen Kanker schonken.

Op zoek naar meer inspiratie?
Surf naar www.komoptegenkanker.be/creatieve-acties.
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Mini-chauffeurs met een hart
Al zeven jaar op rij
verzamelt Brecht
Staelens Minichauffeurs
overal te lande.
Het initiatief
ontstond toen
de terminale Maria
De Clercq haar lange haren nog een keer wilde laten wapperen. Zo
gezegd, zo gedaan. Samen met Maria reden Brecht en heel wat
Mini-chauffeurs 160 kilometer voor het goede doel. De Mini-colonne
werd elk jaar een stukje langer. Ondertussen telt ze 168 deelnemers,
onder wie ook enkele chauffeurs uit Frankrijk en Nederland. Brechts
tocht is dus niet alleen leuk om te zien, samen met een quiz en een
bbq brengt hij 10.000 euro op.

Kom op Thomas!
In oktober 2014 raakte bekend dat tienkamper Thomas Van der Plaetsen
aan teelbalkanker lijdt. De atletiekwereld reageerde geschokt op het
nieuws over de beloftevolle atleet. De Vlaamse Atletiekliga wilde haar
tienkamper een hart onder de riem steken en zamelde geld in op
haar jaarlijkse jeugddag. Op 28 februari sportten 1397 atleetjes in de
Topsporthal in Gent. Per deelnemer stortte de organisatie 1 euro door
naar Kom op tegen Kanker. Thomas bedankte de kinderen persoonlijk met een videoboodschap
vanuit Zuid-Afrika, waar hij op
dat moment trainde voor het
wereldkampioenschap in
Peking.
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Promotie
Hoe meer mensen op de hoogte zijn van je actie, hoe meer potentiële deelnemers, en hoe groter je opbrengst. Daarom bieden we onze officiële actievoerders een grote waaier aan (gratis) promotiemateriaal. Je ontvangt het
materiaal een week na bestelling.
•
•
•
•
•
…

verschillende soorten affiches en stickers
vlaggen en spandoeken
T-shirts
folders met uitleg over de bestedingen
specifiek materiaal voor de 1000 km en het Plantjesweekend

Bel 02 227 69 60 of mail ons (komop@komoptegenkanker.be)
en wij helpen je verder. Ook onze districtscoördinatoren staan voor
je klaar met advies voor je actie en hoe je die best zo bekend
mogelijk maakt.
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Giften en fiscale
attesten
Giften kunnen bij de opbrengst van je actie geteld worden.
Moedig dus mensen aan een gift te doen ten voordele van je
actie.
Komt een schenker over een volledig kalenderjaar in totaal minstens
aan 40 euro giften, dan ontvangt hij in het begin van het volgende jaar
een fiscaal attest. Met dat attest kan hij het bedrag dat hij gaf, in mindering brengen op z’n eerstvolgende belastingaangifte. Let wel, zodra je
geld verzamelt door iets te verkopen, te laten sponsoren ... is het juridisch
geen gift meer en is een fiscaal attest niet mogelijk.
Voorwaarden voor een fiscaal attest:
• Schenkers moeten de gift rechtstreeks overmaken op
het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker
(BE03 4886 6666 6684). Via de vermelding van je actienummer
(actie-ID) en het woord ‘gift’ bij de niet-gestructureerde vrije mededeling komt het bedrag automatisch bij de opbrengst van je actie.
Opgelet! Een gift schenken voor een 1000 km-team gebeurt op een
andere manier (zie p. 10)
• Het moet om een werkelijke gift gaan, zonder tegenprestatie. Voor
de opbrengst van een actie zelf kan er geen fiscaal attest uitgereikt
worden.
Vragen? Bel 02 227 69 60.
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Stort rechtstreeks
Een gift schenken kan natuurlijk ook los van een actie.
Rechtstreekse giften van mensen, verenigingen en bedrijven
zijn nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten van Kom
op tegen Kanker.
Stort rechtstreeks op het rekeningnummer BE03 4886 6666
6684, met vermelding van het woord ‘gift’. Ook dan heb je recht
op een fiscaal attest vanaf 40 euro per jaar.
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Actie voeren
in 4 stappen
Temporiseer nog heel even voor je aan het organiseren
gaat. Geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker kan in vier
eenvoudige stappen. Eerst heb je een ‘attest van officiële
deelnemer’ nodig.
1

Neem contact met ons op
Geef ons een seintje en we bezorgen jou een aanvraagformulier. Je kan het document downloaden op
www.komoptegenkanker.be/word-actievoerder.
En neem contact op met ons secretariaat:
komop@komoptegenkanker.be, 02 227 69 60,
Koningsstraat 217, 1210 Brussel.

2

Bezorg ons je ingevulde aanvraagformulier
Vul het formulier in, laat het ondertekenen door twee leden
van je actiegroep en bezorg het ons. Zodra we je ingevulde
aanvraagformulier ontvangen, contacteren we jou en
bespreken samen je actie. We kijken of je actie beantwoordt
aan de voorwaarden om erkend te worden als officieel actievoerder van Kom op tegen Kanker.

3
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Identificatienummer en attest
Zodra je erkend actievoerder bent, krijg je van ons een attest
‘officiële deelnemer’ en een actie-ID. Met het attest heb je
het recht om een actie te organiseren ten voordele van Kom
op tegen Kanker. Het identificatienummer dient vooral voor
het financiële luik: als dat nummer in een overschrijving
vermeld staat, zien we meteen dat de bijdrage er via jouw
vereniging of actie gekomen is.

4

Je actie op de site van Kom op tegen Kanker
Je houdt ons op de hoogte van je actie zodat die op de site van
Kom op tegen Kanker vermeld kan worden. Je kan rekenen op de
steun van je districtscoördinator die met jou overlegt hoe je je
actie het best aanpakt. Je krijgt van haar ook massa’s tips om
je actie beter te promoten, om de financiën gemakkelijker af te
handelen … Kortom om meer te bereiken met minder.
Meer info op www.komoptegenkanker.be/
organiseer-zelf-een-actie

Ook op andere manieren kan je helpen
Een actie op poten zetten is niet voor iedereen weggelegd.
Je kan ons ook op andere manieren helpen.

Met je bedrijf
Ondernemingen kunnen zelf actie voeren tegen kanker. Bovendien
is Kom op tegen Kanker bereid zijn expertise aan te bieden in
ruil voor financiële steun. Interesse? Neem dan contact op met
Kristien Neyens (02 225 83 12, kristien.neyens@komoptegenkanker.be)
of Mireille Van Ransbeeck (02 227 69 59,
mireille.vanransbeeck@komoptegenkanker.be).

Als vrijwilliger
Wil je graag een zinvol engagement? Dan is zorgvrijwilliger worden
voor Kom op tegen Kanker misschien iets voor jou. Als vrijwilliger vul
je de professionele hulpverlening aan. Je neemt zeker niet het werk
van verpleegkundigen, dokters, oncopsychologen, sociaal werkers …
over. Je biedt individuele steun in ziekenhuizen op de diensten
oncologie, radiotherapie en in zorginstellingen.
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Wil jij ook actie ondernemen?
Een team districtscoördinatoren staat voor je klaar. Neem contact op
via 02 227 69 60 of komop@komoptegenkanker.be.

Karen Dobbé

Sanne Maes

Hilde Neven
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