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Wij zijn zeer verheugd om U de zevende editie van het Schlagerfestival voor te stellen. 

We brengen een uniek benefietfestival op zaterdag 30 april 2016 in Domein Het Park 

(Hannuitsesteenweg 80 – 3400 Landen). 

Dit schlagerfestival zal in het teken staan van het KITES-zorgteam, een project vanuit UZ 

Leuven voor kinderen en jongeren in palliatieve zorg in gans Vlaanderen. 

Schlagerfestival Tienen is ontstaan in 2010, en kende het eerste jaar weinig of geen succes. 

Door toedoen van verschillende mensen, die beweerden dat we het niet mochten opgeven, 

kwam er in 2011 een tweede editie op dezelfde locatie als het jaar voordien, namelijk Grand 

Slam Tienen. In 2012 liep het bezoekersaantal op tot het dubbele van het jaar voordien, 

namelijk 600 toeschouwers. De jaren daarop zijn wij dan verhuisd van locatie, en telden toen 

telkens een uitverkocht festival, met als gevolg 1200 bezoekers. Wij zagen ons dan ook 

genoodzaakt om een vzw op te richten omwille van de grote omvang van het evenement. In 

deze vzw zitten momenteel 4 mensen. 

Door het grote succes van elk jaar, hebben we besloten om er dit jaar nog een zevende 

editie bovenop te doen. Dit zal plaats vinden in Domein Het Park te Landen. Het is hier ook 

de bedoeling om de opbrengst te schenken aan een goed doel. De opbrengst zal 

geschonken worden aan KITES-zorgteam, opgericht voor kinderen in palliatieve (thuis)zorg. 

Hopelijk mogen we nu ook rekenen op een talrijke opkomst en veel sponsors, zodoende dat 

we een mooi resultaat kunnen neer zetten voor ons KITESPROJECT. 

 

Marc Geysens  

Voorzitter 

 
 

  



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

KITES zorgteam, een project vanuit UZ Leuven voor kinderen en jongeren in 

palliatieve zorg in gans Vlaanderen 

Als alles is geprobeerd …… 
 
Het KITES zorgteam heeft als doel het leven van kinderen/jongeren met levensbedreigende 

aandoeningen te begeleiden op medisch-verpleegkundig en psychosociaal vlak als duidelijk 

wordt dat ze niet meer kunnen genezen en palliatieve zorg zich opdringt. Het palliatief kind 

thuis laten verblijven, verzorgen, ondersteunen en sterven is hierin een belangrijk gegeven 

als ouders/kinderen de keuze voor thuiszorg hebben gemaakt. 

Dit team ondersteunt zowel kind patiënt als ouders, broers en zussen, familie en belangrijke 

anderen voor het kind (bv. school) en dit niet alleen in de laatste levensdagen of weken. 

Palliatieve zorg bij kinderen kan soms maanden, zelfs jaren duren. 

Het thuiszorgproject is in de beginfase ontstaan in de schoot van de kinderoncologische 

eenheden. Hierdoor werden we vanaf het eerste jaar dat we bestonden, voor een groot deel 

gefinancierd door de acties van “Kom op tegen kanker”. Sinds 2000 beperken wij onze 

opdracht niet meer tot kinderen met kanker, maar richten wij ons naar alle kinderen die in 

een palliatieve fase terecht komen. Sinds 30/12/2010 is er een officiële erkenning voor twee  

teams in Vlaanderen.  Voor het eerst in 20 jaar komt er hierdoor een belangrijke structurele 

financiering vanuit de overheid, maar fondsenwerving voor de werking en verdere uitbouw 

van het team blijft een belangrijk gegeven. 

Het KITES zorgteam  heeft zowel als opdracht gekozen de palliatieve zorg voor kinderen in 

hun eigen gezin te bewerkstelligen, als het tot stand brengen van een dialoog tussen het 

ziekenhuis en de thuisomgeving. Een duidelijke schakel hierin is een link met de 

hulpverleners van de eerste lijn. De rol van de huisarts en/of kinderarts als arts en 

vertrouwenspersoon van het gezin is van essentieel belang, aangezien zij een belangrijke 

bijdrage leveren tot het soepel verlopen van de ambulante behandeling of de behandelingen 

die thuis ingesteld moeten worden. De samenwerking met thuisverpleging, kinesisten, 

thuisapotheek en andere  thuiszorgdiensten is even onontbeerlijk. Een goede communicatie 

en samenwerking tussen het ziekenhuis en de hulpverleners van de thuisomgeving is 

onontbeerlijk. Het KITES zorgteam verleent bijstand als coördinator, maar heeft ook een 

informatieve en educatieve rol. 

Het KITES zorgteam  staat het hele gezin bij om het ongeneeslijke kind de kans te geven op 

een waardige en vredige manier te sterven. Ze streven  er tevens naar de optie om thuis dan 

wel in het ziekenhuis te sterven vrij en open te laten tot op het ogenblik van overlijden. 

Het KITES zorgteam komt op voor alle kinderen binnen het Kinderziekenhuis U.Z. Leuven, 

maar ook patiëntjes van regionale ziekenhuizen, ongeacht de ziekte waar zij door getroffen 

worden, 24u op 24, 7 dagen op 7. 

 



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

KITES aan het werk zien via : 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/EP_140529_Panorama

_Ook_kinderen_sterven 

 

Ook op onze website vindt u meer info: www.uzleuven.be/kinderkankerfonds  

Contactpersoon voor meer informatie: 

Ilse Ruysseveldt  - coördinator KITES – 016/34.02.65 

 

Enkele cijfergegevens van het KITES zorgteam 

Aantal patiënten: 

 

2013 : 83 patiënten curatief – 63 patiënten palliatief 

2014 : 91 patiënten curatief – 49 patiënten palliatief 

 

Aantal en plaats van overlijden van palliatieve patiënten: 

 

2013  : 29 patiënten, waarvan 19 kinderen thuis overleden zijn en 10 kinderen in het   

   ziekenhuis of elders. 

2014 : 33 patiënten, waarvan 16 kinderen thuis overleden zijn en 17 kinderen in het  

   ziekenhuis of elders. 

 

Waarom financiële steun? 

Sinds het ontstaan van het team in 1990 tot 2010 was het project volledig afhankelijk van 

fondsenwerving. 

Sinds 2010 ontvangt het KITES zorgteam een structurele financiering vanuit de overheid van 

330.000 €. Dit bedrag gaat volledig naar het financieren van de loonkosten van het 

personeel. Het aantal personeelsleden, alsook hun opleiding, is wettelijk bepaald en 

vastgelegd. 

Dankzij fondsenwerving zijn wij in staat om onze opdracht concreet te kunnen uitvoeren. Wij 

hebben namelijk heel wat werkingskosten die moeten gedekt worden. Hierbij denken we aan 

leasewagens, gsm, laptop voor onderweg, opleiding, verzorgingsmiddelen en –materialen, 

alle ondersteuning in het ziekenhuis, …..  Anderzijds worden er tal van hulpmiddelen 

aangekocht om de patiënten thuis te kunnen verzorgen, begeleiden en ondersteunen  in de 

beste omstandigheden. Zo zijn wij constant op zoek naar schenkers en sponsors, die 

geloven in onze werking en hun steentje willen bijdragen om ons project te kunnen 

realiseren.  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/EP_140529_Panorama_Ook_kinderen_sterven
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/EP_140529_Panorama_Ook_kinderen_sterven
http://www.uzleuven.be/kinderkankerfonds


            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

Programma 

16u30   Ontvangst VIP’s 

18u00   Ontvangst gewone tickets 

19u45   Aanvang Schlagerfestival met in het voorprogramma Bandit, Marjan 

   Berger en Robby Longo. In het hoofdprogramma niemand minder dan 

   Dennie Christian & Eveline Cannoot en om af te sluiten Christoff  live 

   on tour met gastoptreden van Lindsay 

 

Ticketverkoop 

Er zijn 990 plaatsen beschikbaar voor het bijwonen van dit unieke festival. 

Kaarten voor dit Schlagerfestival worden verkocht aan: 

 Tickets: 38,50 euro 

 VIP-tickets: 93,50 euro (gratis parking, plaatsen vooraan en 

koud/warm buffet) 

Kaarten zijn te verkrijgen via http://boekjeticket.be/events/details/schlagerfestival-tienen-2016 

 

Communicatie rond het concert: 

Onze sponsors kunnen zeker zijn dat het festival ruim gepromoot zal worden via diverse 

communicatiekanalen, zoals Ment TV, facebook en drukwerk. 

  



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Sponsormogelijkheden 

Hoofdsponsor: sponsorbedrag 5000 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Vermelding van uw logo of uw advertentie op de drankenkaart 

 10 toegangskaarten 

 6 VIP toegangskaarten 

 Logo reclame op Ment TV-spot 

 Logo reclame op alle drukwerk 

 Sponsorfactuur 

Golden sponsor: sponsorbedrag 2500 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Vermelding van uw logo of uw advertentie op de drankenkaart 

 4 toegangskaarten 

 4 VIP toegangskaarten 

 Logo reclame op Ment TV-spot 

 Sponsorfactuur 

Zilveren sponsor: sponsorbedrag 1000 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Vermelding van uw logo of uw advertentie op de drankenkaart 

 2 toegangskaarten 

 2 VIP toegangskaarten 

 Logo reclame op Ment TV-spot 

 Sponsorfactuur 

Bronzen sponsor: sponsorbedrag 500 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Vermelding van uw logo of uw advertentie op de drankenkaart 

 2 VIP toegangskaarten 

 Sponsorfactuur 

 

 



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Sponsor: sponsorbedrag 250 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Vermelding van uw logo op de drankenkaart 

 Sponsorfactuur 

Sympathisant: sponsorbedrag 150 euro + 21 % btw 

Aangeboden returns: 

 Sponsorfactuur 

 

Andere vormen van steun 

1. Aankopen van tickets  

Indien u niet aanwezig kan zijn of sponsoren, kan u ook tickets aankopen om uw 

personeelsleden/cliënteel een mooi geschenk te geven. Indien u hiervoor een factuur wenst 

te ontvangen, neem dan contact op met Marc Geysens: marc.cwint@gmail.com of 

schlagerfestivaltienen@gmail.com. 

Schlagerfestival Tienen vzw – Zandbergstraat 4 – Hoeleden – 016/77 81 19 

BTW: BE0534.847.805 – IBAN: BE53 1430 8700 4253 

2. Giften 

U kan ook steeds een gift doen t.v.v. het KITES zorgteam door overschrijving op de 

giftenrekening van de KU Leuven met IBAN-nummer BE45 7340 1941 7789 met vermelding 

van de gestructureerde mededeling 400/0010/8411. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een 

fiscaal attest van de KU Leuven. 

  

mailto:marc.cwint@gmail.com
mailto:schlagerfestivaltienen@gmail.com


            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Intekenformulier Schlagerfestival Tienen 

Overeenkomst 

 

Bedrijf: 

Contactpersoon: 

Functie: 

Adres: 

Postcode:    Plaats: 

Tel.:     Fax: 

Email: 

BTW-nummer: 

Zal het Schlagerfestival Tienen ten voordele van het KITES zorgteam steunen als: 

 Hoofdsponsor (5000 euro + 21 % btw) 

 VIP pakket gold (2500 euro + 21 % btw) 

 VIP pakket zilver (1000 euro + 21 % btw) 

 VIP pakket brons (500 euro + 21 % btw) 

 Sponsor (250 euro + 21 % btw) 

 Sympathisant (150 euro + 21 % btw) 

 Aankoop tickets : aantal ……………… 

 Aankoop VIP tickets: aantal ………… 

 

 

 

Datum + handtekening 

Formulier terug te sturen naar de Schlagerfestival VZW met als contactpersoon: 

marc.cwint@gmail.com of schlagerfestivaltienen@gmail.com 

 

mailto:marc.cwint@gmail.com

