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

We brengen een uniek benefietfestival op zaterdag 29 april 2017 in Domein Het Park 

(Hannuitsesteenweg 80 – 3400 Landen) 

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. 

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

editie bovenop te doen. Deze zal plaats vinden in Domein Het Park te Landen. Dit jaar zullen 

wij de opbrengst schenken vzw Bindkracht, een kleinschalig project voor mensen met een 

beperking in Landen. 

Hopelijk kunnen we bij deze editie ook rekenen op een talrijke opkomst en veel sponsors, 

zodoende dat we een grote steun kunnen geven aan dit zo noodzakelijk project. 

 

Marc Geysens  

Voorzitter 

 

 

  



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

                  Vzw Bindkracht, een warme thuis voor mensen met een beperking. 

Wat als wij er als ouders niet meer zijn om voor onze kinderen met een beperking te 
zorgen? 

 
VZW BINDKRACHT is een project, in eigen regie, voor 15 jongvolwassenen met een 

beperking met de zetel in Landen. Vanaf 21 jaar komen mensen met een beperking op een 
ellenlange wachtlijst terecht. In Vlaanderen alleen al gaat dit over 22000 mensen. Er is 

voor hun geen plaats en dus ook geen toekomst. 
Ouders zorgen zo lang mogelijk voor hun kind maar wat als zij dat niet meer kunnen of als zij 

er niet meer zijn? Wat moet er dan met al deze mensen gebeuren? 

 

Daarom hebben wij als ouders vzw Bindkracht opgericht.  

Wij willen een warme en huiselijke woon- en leefomgeving aanbieden waarbij we vertrekken 

vanuit de kracht van ieder mens, de verbondenheid met elkaar en met de samenleving. 

Hierbij zetten we sterk in op vraaggericht werken, solidariteit en sociale inclusie waar 

mogelijk. 

We trachten dus zoveel mogelijk in te spelen op de dromen, noden en mogelijkheden van 

onze bewoners en dat vanuit de visie dat ieder mens echt wel krachten en kwaliteiten bezit, 

ondanks de beperking of handicap. Wij geloven er in dat het leven echt betekenisvol is als 

mensen zich met elkaar verbinden. 

 
 



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Vzw Bindkracht kan rekenen op een mooie ploeg vrijwilligers. Zij zetten zich, naast familie en 

vrienden, in om het dagelijkse leven van onze jonge mensen met een beperking zo 

aangenaam mogelijk te maken door samen activiteiten te ondernemen of er gewoon te zijn. 

 
We werken ook samen met Resonans vzw, thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant en 

Solidariteit voor het Gezin  ifv de professionele ondersteuning. Zo is er een vast 

Bindkrachtteam van opvoeders, ergotherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen. 

In het voorjaar van 2017 openen we het BINDKRACHTHOF te Waasmont (Landen) met 

zowel individuele kamers als collectieve ruimten zoals salon, eet-en activiteitenruimten, 

aangepaste badkamers, snoezelruimte, terrassen en een rustgevende tuin. 

       
 

Ondertussen krijgt ook 't Kleine Paradijs vorm. Dit is ons groenproject waarbij we op 9 are 

een bijzondere snoezeltuin creëren in combinatie met groetentuin, picknickruimte en een 

activiteitenhuisje. Vertoeven in de natuur is voor onze mensen een echte weldaad. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Uw steun geeft deze mensen met een beperking een thuis en een toekomst! 

 

 

Waarom hebben we financiële steun nodig? 

 

Van bij het ontstaan van vzw Bindkracht (2013) zijn we volledig afhankelijk van 

fondsenwerving. 

 

Vanaf het nieuwe zorgdecreet dat in mei 2014 gestemd is, is er in de zorgsector een grote 

verandering gaande van eveloppefinanciering naar persoonsvolgende financiering. Hierbij 

krijgen de mensen met een beperking, oa afhankelijk van de zorgzwaarte en de familiale 

context, een zorgbudget toegekend. Nu is het zo dat de begroting niet toelaat dat deze 

budgetten allemaal uitgekeerd worden. We zien dus dat het beleid een spreiding voorziet 

van uitkering zodat sommige mensen met een beperking pas in 2020 hun budget zullen 

krijgen.  

De kost voor ons vast team van 5 voltijdse medewerkers en de zorgkundigen van Solidariteit 

voor het Gezin bedraagt ongeveer 400000€ per jaar. Aangezien de zorgbudgetten 

momenteel nog ontoereikend zijn, dienen wij als vzw jaarlijks 80000€ bij te passen voor onze 

personeelskost. 

 

 

 

 

Daarnaast is het zo dat wij ook alle kosten van de nieuwbouw dienen te dragen. De vzw 

bouwt het Bindkrachthof maar de bewoners dienen uiteraard huurgeld te betalen. Dit kan via 

hun integratietegemoetkoming. Als je weet dat deze varieert van 700€ tot 1300€ dan begrijp 

je dat we die huurgelden zo democratisch mogelijk willen houden. Naast de woonkost 

betalen mensen immers al hun persoonlijke kosten ook nog eens van dit inkomen nl eten en 

drinken, medische kosten, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen, kleding, vrije tijd, ....enz.   

 

Elke euro wordt besteed aan de nodige opvang en kwaliteitsvolle begeleiding. Met elke euro 

die je schenkt, bouw je mee aan een warme thuis en een hoopvolle toekomst voor onze 

mensen! 

U vindt nog veel meer informatie over ons project op www.vzwbindkracht.be 

Uw steun maakt dus echt mee het verschil! 

 

 

 

 

 

 

 



            
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Word jij ook meter of peter van een jongvolwassene met een beperking? 

Een aantal bekende meters en peters hebben mee hun schouders gezet onder ons 

Bindkrachtproject : Kristien Hemmerechts (schrijfster), Rob Heirbaut (VRT-journalist), 

Goedele Devroy (VRT-journalist), Bart Debbaut (zaakvoerder en auteur) en Albrecht 

Wauters (Radio 2 -presentator). 

Als jij ook meter of peter wil worden dan stort je een maandelijkse bijdrage van minimum 15,- 

€ op rekeningnummer IBAN BE81 1450 4009 6324 van Resonans vzw met vermelding 

"project Bindkracht". Vzw Bindkracht werkt samen met Resonans vzw, 

thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant en zorgpartner van ons project.   

Je bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Wie dus bijvoorbeeld 30,- € per maand stort, kan rekenen op 

een fiscaal voordeel van 45% en betaalt in de praktijk dus maar 16,50€. 

  

Programma 
16u30   Ontvangst VIP plaatsen 

18u00   Ontvangst ZIT plaatsen 

19u45 Aanvang Schlagerfestival Tienen met optredens van Bandit, Marjan 

Berger, Eveline Cannoot, Luc Steeno, Willy Sommers, Sergio en Yves 

Segers. 

 

Ticketverkoop 

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

Kaarten voor deze editie van Schlagerfestival Tienen worden verkocht aan: 

 ZIT-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 ZIT 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 ZIT 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 ZIT 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 ons via schlagerfestivaltienen@gmail.com. 

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

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

2. Giften 

Je kan een gift storten op rekeningnummer IBAN BE81 1450 4009 6324 van Resonans vzw 

met vermelding "project Bindkracht". Vzw Bindkracht werkt samen met Resonans vzw, 

thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant en  zorgpartner van ons project.  Via deze weg 

bekom je vanaf 40€ op jaarbasis een fiscaal attest. Als je geen fiscaal attest nodig hebt, kan 

je ook storten op rekeningnummer van vzw Bindkracht BE66 7310 3376 2843. 

Als jij meter of peter wil worden dan stort je een maandelijkse bijdrage van minimum 15,- € 

op rekeningnummer IBAN BE81 1450 4009 6324 van Resonans vzw met vermelding "project 

Bindkracht". Uiteraard geldt hier ook de regeling van het fiscaal attest. 

  

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 Bindkracht vzw 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: 

schlagerfestivaltienen@gmail.com 

 

 


