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Geachte mevrouw, geachte heer 

Al sinds 2001 tovert Flanders Events vzw op 14 en 15 augustus het Zwevegemse 
Toyeplein om in een reusachtig terras. Het Internationaal Streekbierenfestival in 
Zwevegem trekt elk jaar ruim 13.000 bezoekers die komen genieten van meer dan 140 
streekbieren. Een 40-tal brouwerijen uit het binnen- en buitenland stellen op het 
Internationaal Streekbierenfestival het beste uit hun gamma voor. 14 en 15 augustus zijn 
in de agenda van duizenden bierliefhebbers dan ook terecht voorbehouden voor het 
festival in Zwevegem. Uit de voorbije edities leerden we dat zelfs het weer daar niets aan 
kan veranderen. 

Met zijn vele duizenden bezoekers is het Internationaal Streekbierenfestival ongetwijfeld 
een uitstekend communicatiekanaal dat perfect kan worden ingepast in uw 
marketingstrategie. Door ook grote aandacht te besteden aan kinderen en niet-
bierdrinkers richt Flanders Events vzw zich met het festival in de eerste plaats tot 
gezinnen. Dat is zonder twijfel ook voor u een belangrijke doelgroep. 

In deze informatiemap vertellen wij u meer over het Internationaal Streekbierenfestival, 
over de persaandacht, over de bezoekers en over de middelen die Flanders Events vzw u 
ter beschikking kan stellen om uw product of bedrijf onder de aandacht te brengen. 

Als u nog vragen zou hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via het 
secretariaat. Het adres en telefoonnummer vindt u achterin. 

Wij hopen dat dit project u aanspreekt en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat u voordeel 
zult halen uit een mogelijke, vruchtbare samenwerking. Steeds bereid voor een verder 
verkennend gesprek, verblijven wij, 

Met vriendelijke groeten 

Het bestuur van Flanders Events vzw 

Yvan Devlaminck, voorzitter 
Alain Van Houtte, vice-voorzitter 
Els Vanbossel, penningmeester 
Pascal Buyck, logistiek verantwoordelijke 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Onze partners van de voorbije jaren 

Nationale Loterij (2005-2016)

Brouwerij Bavik (sinds 2002)

Thermote-Vanhalst (sinds 2001)

Orval (2001-2006)

Gemeentebestuur Zwevegem (sinds 2001)

Westmalle (2001-2006)

Radio Contact (2003)

Westtoer (sinds 2008)

Toerisme Leiestreek (sinds 2010)
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’t Baguetje (sinds 2001)

K in Kortrijk (sinds 2011)

Betafence (sinds 2009)

MediaMarkt (2014-2016)

Group Hugo Ceusters - SCMS NV (2017)

!

!
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Het festival in 2018
18 jaar festival
Ongelooflijk, reeds 18 jaar organiseren we ons internationaal streekbierenfestival, wat vliegt de tijd! 
Alsof het gisteren was toen we onze 1ste meeting hadden in aanloop naar een ‘bierfestival’ op 15 
augustus rond de St Amanduskerk in Zwevegem. 
Ondertussen zijn we gegroeid tot een 
vaste waarde waar iedereen, 
bezoekers en mensen uit de 
brouwerijwereld elk jaar naar uitkijkt. 
Dankzij een prachtig team 
enthousiastelingen kunnen we reeds 
18 jaar een streekbierenfestival 
presenteren om U tegen te zeggen. 
Ook bij deze editie zal dit niet anders 
opgevat worden. Net als de 17 
voorgaande edities zullen wij ook nu 
opnieuw ons beste beentje voorzetten 
om ook deze editie de nodige luister te 
geven. 

Fietsenstalling

Meer en meer bezoekers aan het festival komen fietsgewijs. De grote fietsenstalling, zoals we er 
één hebben naast de kerk, kant Avelgemstraat wordt te klein. Daarom opteren we dit jaar voor een 
nieuwe opstelling met extra zorg om deze stalling maximaal mogelijk te benutten. 

Internationaal streekbierenfestival

Tot op heden waren er op de kop 204 verschillende brouwerijen uit 18 verschillende landen in 
Zwevegem aanwezig. Ook bij de 18de editie wordt de kaart van internationaal 
streekbierenfestival getrokken. Alles wordt er aangedaan om naast de talrijke Belgische 
brouwerijen ook een grote delegatie aan brouwerijen in Zwevegem te hebben uit de andere 
landen van Europa en, wie weet, verder. 

NIEUW : De Food Avenue
Vorig jaar deden de beertrucks hun intrede op ons festival, opgesteld in een aparte corner van het 
festivalterrein. Deze beertrucks zullen we vanaf deze editie vervangen door foodtrucks. Vanaf 2018 
zal deze corner een volledige Food Avenue worden. 
We maken er geen foodtruckfestival van, maar zullen enkel de Belgische basis streetfood die 
iedereen kent, aanbieden; frituur, snacks, pasta, braadworsten, pizza, hamburger, wraps en 
vegetarische alternatieven,…. 
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Het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem
Inleiding
Een evenement als het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem is een uitstekende 
marketinginvestering. U kunt er uw naambekendheid vergroten, uw producten in de belangstelling 
brengen en zelfs uw bedrijfsimago benadrukken. Het blijft echter een grote beslissing en daarom is 
het voor ons belangrijk dat u zo veel mogelijk informatie krijgt over het Streekbierenfestival. 

Concept
Het Streekbierenfestival zelf is opgebouwd rond drie pijlers: cultuur, gezelligheid en 
gezinsvriendelijkheid.  

De eerste pijler is cultuur. Bier brouwen en proeven is een wezenlijk onderdeel van de eet- en 
drinkcultuur in ons land. Zoals iedereen onmiddellijk aan Frankrijk denkt als het over wijn gaat, zo 
is bier onlosmakelijk met België verbonden. Met het festival willen we zoveel mogelijk streekbieren 
van zoveel mogelijk brouwerijen naar het publiek brengen. Vorig jaar stelden niet minder dan 39 
brouwerijen maar liefst 151 verschillende streekbieren voor. We willen ons echter niet beperken tot 
ons eigen land. Ook andere landen leveren een waardevolle bijdrage tot de biercultuur. De vorige 
jaren, bijvoorbeeld, waren brouwerijen uit Tsjechië, Roemenië, Slovakije, Nederland, Italië, 
Engeland, Zweden, Duitsland, 
Schotland, Frankrijk en de VS 
vertegenwoordigd.  

U heeft het al begrepen. Het 
Streekbierenfestival is met zijn ca. 
13000 bezoekers een massa-
evenement. Dat brengt ons bij de 
twee andere pijlers: gezelligheid 
en gezinsvriendelijkheid, die 
samen met het aanbod garant 
staan voor een uitzonderlijke 
aantrekkingskracht.  

Het festivalconcept is erop gericht 
om een gezelligheid en sfeer te 
scheppen. Daarom hebben we 
ervoor gekozen het Toyeplein in 
Zwevegem om te toveren in één 
gigantisch terras. Het is niet de 
bedoeling dat elk brouwerijstandje 
zijn eigen privé-terrasje heeft. 
Iedereen gaat zitten waar hij of zij 
wil en iedereen drinkt wat hij of zij wil. Over het streekbierenaanbod kon u al lezen. Er zijn ook 
verschillende frisdrankstandjes voor wie minder graag bier drinkt, de Bobs en de kinderen.  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Het Zwevegemse streekbierenfestival is in de eerste plaats 
een terrasfestival. Het logische gevolg is dat Flanders 
Events heeft gekozen voor de originele glazen van 25 of 
33cl en niet voor kleine proefglazen zoals vele andere 
festivals. Een bier wordt namelijk het best uit zijn eigen, 
typische glas gedronken.  
Een extra troef die sterk bijdraagt tot de gezellige sfeer zijn 
de live-optredens.  

De derde pijler is gezinsvriendelijkheid. Eigenlijk 
bedoelen we daarmee dat het festival iedereen-vriendelijk moet zijn. Iedereen, van jong tot oud, 
moet er terecht kunnen voor een namiddag of een avond plezier. De kinderen kunnen terecht bij 
de frisdrankstand, de kermiskramen, de schminkstand, de springkastelen, ... ‘Verdwaalpalen’ 
zorgen ervoor dat de ouders de kindjes terugvindt, of is het omgekeerd :). 

Organisatie
Voor een kandidaat-partner is het uiteraard bijzonder belangrijk dat een groot publiek wordt bereikt 
maar u wilt ongetwijfeld ook dat er een sterke ploeg staat die het festival zo goed mogelijk 
voorbereidt en alles strak in handen houdt om het festival perfect te laten verlopen. 
  
Een team van ruim 30 gemotiveerde leden werkt een jaar lang om het festival tot in de puntjes 
voor te bereiden. Zij worden geleid door het bestuur van de vzw en een aantal 
werkgroepverantwoordelijken. Enkele belangrijke werkgroepen zijn Muziek, Logistiek, Veiligheid, 
Kassa en Catering. 

Jeugd-, sport- en andere verenigingen zoals de Zwevegemse KAJ, de Whoepiboys, Knokkeboem, 
het Harelbeekse musicalgezelschap Arte del Sueno en WTC ‘De Ploatse’ uit Rollegem kregen/
krijgen de kans om hun kas wat te spijzen door voor, tijdens en na het festival de handen uit de 
mouwen te steken. Op die manier 
vervult het Streekbierenfestival nóg 
een sociale rol, naast het 
samenbrengen van mensen. Flanders 
Events vzw ondersteunt via het festival 
immers ook het verenigingsleven in 
Zwevegem en daarbuiten. 

U merkt dat wij vele tientallen mensen 
inschakelen om alles zo vlot en veilig 
mogelijk te laten verlopen. Tijdens en 
al ver voor het festival overleggen we 
bovendien voortdurend met het 
Zwevegemse gemeentebestuur, de 
politie, de brandweer en het Rode 
Kruis. Wij laten niets aan het toeval 
over. 
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Cijfers
Voor uw gemak zetten wij de bezoekers-, brouwerij- en bierstatistieken van het Internationaal 
Streekbierenfestival in Zwevegem even op een rijtje. 

Zoals u kunt merken is het Internationaal Streekbierenfestival sinds de eerste keer steeds groter 
geworden. Ondanks het feit dat de vraag van de brouwerijen om aanwezig te zijn op ons festival 
het aanbod (40tal) ver overschrijdt, zijn we niet van plan om hier op in te gaan.  
Het zeer hoge aantal bezoekers en zeker met het mooie weer bewijst dat het festival vast in de 
agenda van de bierliefhebbers is genoteerd. 

De verwachtingen voor het 18de Internationaal Streekbierenfestival liggen dan ook zeker zo hoog 
als de vorige jaren. 
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Sfeerbeelden 2
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Mediaplan

Inleiding

Flanders Events vzw kan ook een uitgewerkt mediaplan voorstellen. Op die manier krijgt u als 
potentiële sponsor een idee van de publicitaire tegenprestatie die Flanders Events vzw u kan 
bieden in ruil voor uw sponsoring. 

U kunt als hoofdsponsor verschijnen in alle media, maar u kunt ook voor een of meerdere 
bepaalde media kiezen. Uiteraard zijn alle voorwaarden van zo’n contract te bespreken. 

Doelgroep

Het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem is in de eerste plaats een familiefestival. De 
live optredens worden zo samengesteld dat er voor elk wat wils is, zowel voor jongeren, ouderen 
als de ‘middengeneratie’. Bovendien denkt Flanders Events vzw ook aan de allerkleinsten. Zo 
wordt ongeveer een vierde van het totale festivalterrein omgetoverd tot een kinderdorp met een 
combinatie van te betalen kermisattracties en gratis animatie (springkastelen, grime, ...). Die 
doelgroep proberen wij te bereiken via publiciteit op diverse locaties en door onze eigen quadri 
tweeluikfolder te verdelen op plaatsen waar veel volk samenkomt (aan de kust, op andere 
evenementen, ...). 

Als streekbierenfestival is het grootste evenement van Flanders Events vzw uiteraard ook gericht 
op de bierliefhebbers en –proevers. Die doelgroep proberen wij te bereiken via publiciteit op 
geselecteerde bierwebsites en door onze eigen folder te verdelen op andere bierfestivals. 

Drukwerk
Programmaboek 
Wat Elk jaar maakt Flanders Events vzw zelf een programmaboek, A5formaat, in 

vierkleurendruk met daarin uitgebreide informatie over de aanwezige brouwerijen. 
Daardoor is het programmaboek meer dan een reclamefolder en gaat het niet uit de 
brievenbus rechtstreeks in de papierbak. 

Oplage 11.000 ex 
Bereik Het boek wordt gebust in Groot-Zwevegem (+/- 9.500 brievenbussen). Zo bereiken wij 

alle inwoners van Groot-Zwevegem (+/- 23.000). Bovendien worden nog ongeveer 
1500 programmaboeken verspreid op het festival zelf. 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Flyer 
Wat Flanders Events vzw ontwerpt ook elk jaar een 

flyer, A5-formaat, in vierkleurendruk. Daarin is 
plaats voor algemene informatie (datum, 
plaats), het muzikale programma en een lijst 
van aanwezige brouwerijen en hun bieren. 

Oplage 15.000 ex NL, 1500 ex FR 
Bereik De folder wordt uitgedeeld op een aantal grote 

evenementen in West-Vlaanderen en 
daarbuiten, maar ook op plaatsen waar 
sowieso veel volk komt. Op het programma 
staan o.m. bierfestivals in Middelkerke, Gent, 
Antwerpen en Brussel, winkelcentra in Kortrijk, 
Waregem, Roeselare en Doornik, op of rond 
evenementen in Kortrijk, Waregem, Gent, Dranouter, ... Alles goed voor naar schatting 
25.000 contacten. 

Affiche 
Wat De opvallende en herkenbare affiche in vierkleurendruk en op 

A2-formaat bevat algemene informatie, de lijst met optredende 
bands en artiesten en een samenvatting van het festival in 
enkele kernwoorden. 

Oplage 500 ex  NL, 50 ex FR 
Bereik Elke ingeschreven brouwerij ontvangt 5 tot 10 affiches om te 

verdelen in zijn café’s en bij klanten. Verder worden er tijdens 
elke flyersessie affiches opgehangen in plaatselijke 
horecazaken. Ook bij sponsorende handelaars en op 
evenementen hangen wij affiches uit. Op die manier zijn wij 
aanwezig op vele plaatsen in België en daarbuiten. 

Audio-visuele media 

Ledwall 
Wat sinds enkele jaren hebben we op het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem 

een grote ledwall geplaatst, waarop sfeerbeelden en publicitaire boodschappen kunnen 
worden getoond. 

Bereik Het ledscherm is strategisch opgesteld en zichtbaar vanop het grootste gedeelte van 
het festivalterrein, waardoor de duizenden bezoekers van het festival uw 
reclameboodschap vaak te zien krijgen. 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Sponsoring van het Internationaal Streekbierenfestival
Het moge duidelijk zijn dat het Internationaal Streekbierenfestival met zijn vele duizenden 
bezoekers en zijn goede uitstraling ook voor uw organisatie een uitstekend reclamekanaal 
kan zijn. Bekijk de lijst van partners welk reeds in het project zijn gestapt, een bewijs dat 
ons festival een volwassen en aantrekkelijk evenement is. Ook u kunt daarvan 
meeprofiteren. 

Flanders Events vzw biedt een aantal standaardvoorstellen voor samenwerking. U kunt 
natuurlijk ook zelf een voorstel formuleren. Wij bespreken een mogelijke samenwerking 
graag met u persoonlijk. Op die manier leren uw onderneming en Flanders Events elkaar 
beter kennen en begrijpen, zodat de wisselwerking optimaal wordt. Wij beschikken over 
een volledig sponsordossier, op eenvoudig bezoek kan u dit ontvangen. 

We kunnen 3 sponsormodules voorstellen 

Wij bieden in ruil voor : 

Vermelde bedragen excl. BTW. 
Wij bespreken de mogelijkheden graag met u persoonlijk zodat wij tot een overeenkomst 
op maat kunnen komen. 

Module Enkel (I) Module Dubbel (II) Module Tripel (III)

1000,00 € 1500,00 € 2000,00 €

1000,00 € 1500,00 € 2000,00 €
• uw logo op affiche 
• uw logo op front flyer  
• uw logo op front 

programmaboek  
• A5 advertentie in het 

programmaboek uw logo 
op ledscherm 

• uw logo op onze website  
• 20 jetons streekbier/

snacks

• uw logo op affiche 
• uw logo op front flyer  
• uw logo op front 

programmaboek  
• A5 advertentie in het 

programmaboek 
• uw logo op ledscherm 
• uw logo op onze website  
• reclamebord/ -vlag op het 

festivalterrein. 
• 1 overnachting (2p) in 

hotel IBIS Styles Kortrijk 
tijdens festival 

• shuttledienst (H&T) naar 
hotel 

• 30 jetons streekbier/
snacks

• uw logo op affiche 
• uw logo op front flyer  
• uw logo op front 

programmaboek  
• A5 advertentie in het 

programmaboek 
• uw logo op ledscherm 
• uw logo op onze website  
• reclamebord/ -vlag op het 

festivalterrein. 
• mogelijkheid tot 

standruimte 3x3m op het 
festival, 

• 1 overnachting (2p) in 
hotel IBIS Styles Kortrijk 
tijdens festival 

• shuttledienst (H&T) naar 
hotel 

• 40 jetons streekbier/
snacks
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Programmaboek

Het programmaboek is een uitgebreid boek op A5-formaat dat vol staat met interessante 
informatie over de aanwezige brouwerijen en bieren op het festival.  
Daardoor is het programmaboek niet zomaar een dikke reclamefolder die zonder meer 
wordt weggegooid. Het wordt gedrukt op 11.000 exemplaren (nederlandstalig), in 
vierkleurendruk.  
Het programmaboek wordt gebust in Groot-Zwevegem en verdeeld op het festival zelf. U 
kunt al adverteren in het programmaboek voor € 50. 

Flyer

Flanders Events vzw laat voor het Internationaal Streekbierenfestival niet minder dan 
16500 (2luik)folders drukken in vierkleurendruk: 15000 Nederlandstalige, 1500 
Franstalige. Ze worden verdeeld via toeristische centra, op diverse evenementen in België 
maar ook in wegrestaurants, winkels langs snelwegen België, Frankrijk, Luxemburg, 
Duitsland, Nederland. Adverteren hier kan vanaf € 300. 

(links: buitenkant, 
rechts:binnenkant) 

 

Reclameborden en -vlaggen

U kunt uw reclamebord of –vlag laten uithangen op 
het festivalterrein zodat de vele duizenden bezoekers 
uw firma of merk voortdurend in het oog hebben.  
Vanaf € 250. 
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Websites 
Onze vzw beschikt over 2 domeinnamen : flanderseventsvzw en bierfestival, de 2 
websites zijn verweven met elkaar. 

Internet: www.flanderseventsvzw.be 
Dit is de specifieke website voor het Internationaal Streekbierenfestival en Flanders 
Events vzw. Elk jaar wordt deze festivalsite vernieuwd gelanceerd tijdens de officiële 
persvoorstelling begin juni. U kunt adverteren op deze website vanaf € 100. Per week 
bezoeken ongeveer 65 unieke surfers actief deze site. 

Internet: www.bierfestival.be 
Dit is een algemene bierportaalsite in beheer van Flanders Events vzw en verbindt U met 
onze andere website www.flanderseventsvzw.be. 

Sociale media 
Volg ons via Facebook http://www.facebook.com/flanderseventsvzw  
en Twitter : #isbf17 
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Flanders Events vzw
Structuur

Flanders Events vzw telt ondertussen ruim 30 gemotiveerde effectieve leden en vele even 
gemotiveerde losse medewerkers. De vzw wordt geleid door een vierkoppige Raad van 
Bestuur die wordt ondersteund door een aantal werkgroep-verantwoordelijken. 

Missie

De vzw werd opgericht met een drievoudige ‘missie’. In de eerste plaats wil de vereniging 
het publiek de mogelijkheid bieden om kennis te maken met bieren van minder grote en 
kleine, onbekende brouwerijen, maar ook met minder gekende bieren van grote 
brouwerijen uit zowel binnen- als buitenland.  
Daarnaast wil de vzw kleine brouwerijen door middel van het jaarlijkse festival een 
evenwaardig forum bieden als de grote brouwerijgroepen met grote reclamebudgetten. 
Ten slotte willen we ook het verenigingsleven stimuleren door ze te betrekken bij een 
evenement als het festival en ze daarvoor financieel of materieel te belonen. 

Activiteiten

De belangrijkste gebeurtenis voor de vzw is uiteraard het jaarlijkse Internationaal 
Streekbierenfestival.  
Voorts staan ook kleinere uitstapjes, zoals een brouwerijbezoek en een dagtrip voor de 
leden op het programma.  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Raad van Bestuur

Yvan Devlaminck, voorzitter 
Yvan is Building- & Facility Manager voor de groep Hugo Ceusters - SCMS NV o.a. in het shopping 

center K in Kortrijk, B-Park Brugge,.… Hij is één van de oprichters van het Internationaal 
Streekbierenfestival.  

Yvan is sinds 2001 dé bierkenner en –proever van het bestuursteam. 
E-mail: yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be 

Alain Van Houtte, ondervoorzitter 
Alain is beroepsmilitair en verkoopt in zijn ‘vrije’ tijd via zijn eigen bedrijfje Asticom computers en 
verwante diensten. Buiten die drukke bezigheden is Alain de veiligheidsverantwoordelijke van het 
festival en onderhoudt hij de website (www.flanderseventsvzw.be). 

E-mail: alain.vanhoutte@flanderseventsvzw.be 
 

Pascal Buyck, verantwoordelijke logistiek 
Pascal is een oude rot binnen Flanders Events. Al jaren is hij onmisbaar voor al wat sponsoring en 

logistiek betreft en sinds 2007 maakt hij ook deel uit van het bestuur.  
Hij zal ervoor zorgen dat de logistiek piekfijn in orde is 

E-mail: pascal.buyck@flanderseventsvzw.be. 

Els Vanbossel, penningmeester    
Els kreeg in 2011 het vertrouwen van de Algemene Vergadering om toe te treden tot het bestuur. Els krijgt de 
boekhouding onder haar vleugels. Anderzijds zorgt zij ervoor dat de administratie en catering ook tijdens het 
festival en de diverse activiteiten tot de puntjes verzorgd is  
E-mail: els.vanbossel@flanderseventsvzw.be

�20

mailto:yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be
http://www.flanderseventsvzw.be
mailto:alain.vanhoutte@flanderseventsvzw.be
mailto:pascal.buyck@flanderseventsvzw.be
mailto:els.vanbossel@flanderseventsvzw.be


�

FLANDERS EVENTS VZW 
Schellebroekstraat 27 

B-8550 Zwevegem  
T & F +32 486 57 56 94 

secretariaat@flanderseventsvzw.be 
http://www.flanderseventsvzw.be 

BTW : BE 0465.489.340 
KBC : BE 84 4687 3714 1159 – KREDBEBB

Flanders Events VZW steunt
KAJ Zwevegem/Zwevegem-Knokke
Onze FBI’ers, iedereen weet, ziet 
of kent de jongens en meisjes in 
rode T-shirt die op het 
internationaal 
streekbierenfestival met bakken 
bier, vaten,... zorgen voor de 
bevoorrading van de diverse 
brouwerijstanden. FBI staat hier 
voor Flanders events Beer 
Inspector en een FBI’er gaat 
gedurende het ganse festival op 
zoek naar brouwers wiens nbier 
ze uit de stockruimte of 
koelruimtes moeten gaan halen 
en op de stand brengen. 
Ook tijdens de op- en afbouw 
van het festival staat deze jonge 
groep mensen jaar om ons te helpen bij oa de montage en demontage van de tenten. De 
verhuis tussen onze stockageruimte en het festival-terrein, geen probleem de KAJ 
jongeren staan klaar. Zonder deze mensen zou het een pak moeilijker gaan om jaarlijks 
een dergelijk festival te organiseren. Daarom steunen wij de KAJ met een mooie jaarlijkse 
subsidie voor hun hulp. Zeker weten dat zij heel tevreden zijn met deze financiële steun. 
Info ; http://www.kajzwevegem.be  
 

WTC ‘De Platse’ Rollegem
Sinds aanvang van het internationaal streekbierenfestival in 
2001 kunnen we rekenen op de vrijwillige medewerking van 
de wielerclub De Platse van Rollegem. Voorzitter Wilfried 
Holvoet is met een aantal leden steeds aanwezig bij de 
opbouw en afbouw van het festival. 
Na 12 jaar belangeloze medewerking van deze 
wielervrienden, besliste Flanders Events in 2012 om een 
3jarig contract aan te gaan met de club en hen in hun 
werking te steunen met een financiële inbreng. In ruil prijkt 
vanaf 2013 Flanders Events VZW met het internationaal 
streekbierenfestival fier op de rugzijde van de truitjes van 
de sportievelingen. Info ; http://www.deplatse.be  
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De Engelenhoeve Zwevegem/St Denijs
Flanders Events VZW steunt Greetje en Dennis 
met hun project op hun hoeve in het landelijke 
St Denijs. Hun boerderij werd een soort 
pretpark voor kinderen en volwassenen met 
beperkingen. De Engelenhoeve bereikt 
kinderen met ADHD of autisme, met een fysieke 
beperking, kansarme of autochtone kinderen. 
Maar iedereen is even welkom! 'Paradepaardje' 
van de Engelenhoeve is de ortho-pedagogische 
hippotherapie. Onze paarden begrijpen het 
gedrag en de emoties van mensen, kinderen met 
een gedragsstoornis of mentale handicap kunnen zo gemakkelijk communiceren. De 
Engelenhoeve werken met meer dan 50 instellingen samen. Kinderen en volwassenen 
van deze MPI’s, .... komen hier ‘op reis’ en de kinderen kunnen er naast de hippotherapie 
ook genieten van de snoezelruimte, de relaxatie- en watertherapie (de vroegere 
‘messing’), de snoezeltram, de snoezeltuin, de sensofarm en recent hun Time Out Place 
waar een gezin kan overnachten. Greetje en Dennis doen dit met hart en ziel en staan er 7 
dagen op 7 voor klaar. En omdat zij willen dat dit voor iedereen toegankelijk blijft, hebben 
zij van het begin af besloten dit volledig gratis te doen voor deze doelgroep. De 
Engelenhoeve vierde in 2013 haar 10de verjaardag, Flanders Events is blij dit project te 
mogen en kunnen steunen. Info ; http://www.engelenhoeve.be 

WDP minivoetbal Rollegem

4 jaar terug besliste Flanders Events om ook de minivoetbalploegen van Rollegem, 
spelend in de sporthal De Weidemeersen in Rollegem, een steuntje te geven. Zij hebben 
een fantastische jeugdwerking en hun WDP Soccer University is een begrip in hun wereld. 
Ook sportief is er elk jaar wel een ploeg welke primus is van hun reeks. 
In ruil prijkt Flanders Events VZW met het internationaal streekbierenfestival fier op de 
borst van deze kampioenen. Info ; http://www.wdprollegem.be   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Officiële informatie

Flanders Events vzw 

Zetel en secretariaat 
Schellebroekstraat 27 
8550 Zwevegem 
België 

Telefoon 
+32 (0)486 57 56 94 

Centraal e-mailadres 
Info@flanderseventsvzw.be 

Ondernemingsnummer 
BE 0465.489.340 

Bankrekening KBC 
468-7371411-59 
IBAN BE84 4687 3714 1159 
BIC/SWIFT KREDBEBB 
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