Sponsordossier
Unified Sailing Belgium vzw

Unified Sailing Belgium heeft één doel
5 teams, bestaande uit 11 zeilers en 2 coaches nemen deel aan de
Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi!

En u kan ons daarbij helpen!

Wat is Special Olympics?
Special Olympics brengt sport binnen het bereik van iedereen met een verstandelijke
beperking en biedt iedereen - binnen zijn of haar mogelijkheden - de kans om te trainen en
deel te nemen aan wedstrijden. De Special Olympics sportactiviteiten en wedstrijden staan
open voor elke atleet met een verstandelijke beperking, die regelmatig oefent in een aan zijn
niveau aangepaste sport.
Sporten met Special Olympics heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen, zowel op
als naast het sportterrein. Al sportend leren personen met een verstandelijke beperking zich
meten met anderen. Ze ervaren sportplezier en het voldane gevoel na een inspanning. De
nieuwe vriendschappen nemen ze gewoon mee naar huis.

Special Olympics transforms lives through the joy of
sport, every day, everywhere. We are the world’s largest
sports organization for people with intellectual disabilities:
with more than 4.9 million athletes in 172 countries - and over a million volunteers.

Wat betekent Unified?
Unified Sports brengt mensen met en zonder verstandelijke beperking samen in eenzelfde
team. Dit is gebaseerd op een eenvoudig principe: samen trainen en samen sporten is de
kortste weg naar vriendschap en begrip. Wereldwijd nemen 500.000 mensen deel aan
Unified Sporten. Op deze manier doorbreken ze het stereotype beeld over mensen met een
verstandelijke beperking op een leuke manier.

Wie is Unified Sailing Belgium?
Unified Sailing Belgium is een v.z.w. aangesloten bij Special Olympics Belgium en brengt
jonge mensen met een verstandelijke beperking (onze atleten) en zonder beperking (onze
Unified Partners) samen om in teams te zeilen. In zeilen komen de waarden van de Special
Olympics ten volle tot uiting: Sportmanship with Joy (vreugde), Unity (eendracht), Bravery
(moed) en Perseverance (volharding).
In kleine teams van twee à drie atleten, gecoacht door hun Unified Partner, dagen wij onze
atleten uit om zoveel mogelijk zeiltaken op zich te nemen om zo hun grenzen te verleggen,
wat een boost geeft aan hun zelfvertrouwen. Dit doen we door met onze atleten en Unified
Partners geregeld samen te gaan zeilen en te trainen, maar ook door deel te nemen aan
allerlei wedstrijden zowel hier in België als in Nederland, Duitsland… Al is deelnemen heel
belangrijk, positieve ervaringen in wedstrijden versterken het geloof in eigen kunnen bij
onze atleten. En met succes, want onze teams komen heel dikwijls met overwinningen naar
huis.

Wat hebben onze atleten de voorbije
jaren al gepresteerd?
Unified Sailing Belgium is in het jaar 2015 gestart met deelnemen aan internationale wedstrijden en
zeker niet zonder succes. Volgende resultaten mochten we reeds noteren:
•
•

•

•

Europees Kampioenschap Bregenz, Oostenrijk, juni 2015:
o GOUDEN Medaille
Special Olympics World Games Los Angeles, USA, augustus 2015:
o GOUDEN Medaille
o BRONZEN Medaille
Europees Kampioenschap Rotterdam, Nederland, mei 2016:
o GOUDEN Medaille
o ZILVEREN Medaille
Open Nederlands Kampioenschap, Sneek, Nederland, oktober 2017:
o GOUDEN Medaille

Wat zijn de Special Olympics World
Games 2019 in Abu Dhabi?
Om de vier jaar organiseert de Special Olympics de World Games. U kent ongetwijfeld de
Olympische Spelen en de Paralympics voor atleten met een fysieke beperking. De Special
Olympics World Games zijn de Olympische Spelen voor atleten met een verstandelijke
beperking, gesteund door sporters zonder beperking. Deelnemers uit 175 landen van de hele
wereld nemen het tegen elkaar op in verschillende disciplines.
Unified Sailing Begium mag 5 teams, in totaal 7 atleten, 4 Unified Partners en 2 ervaren
coaches, afvaardigen voor de World Games in Abu Dhabi die plaatsvinden van 14 tot en met
21 maart 2019. Voor onze atleten is dit een unieke kans om hun zeilkunsten op het
allerhoogste niveau te meten met atleten uit andere landen en dit op een fantastische plek
in de wereld.

Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Deelnemen heeft natuurlijk ook een kostprijs. Deze bedraagt 2100 euro per atleet of buddy
en 1500 euro per coach. Special Olympics Belgium komt voor 1/3 tussen in de kostprijs. De
overige 1800 euro voor elke atleet en Unified Partner moeten we zelf samenbrengen. Dit is
een groot bedrag voor een atleet of Unified Partner.
Daarnaast zijn er ook de kosten voor de trainingen, want vanaf 1 maart 2018 starten onze
wekelijkse zeiltrainingen die doorgaan tot aan de World Games in 2019.
U kunt ons helpen met een financiële sponsoring die ervoor zorgt dat de kostprijs geen
drempel vormt voor onze teams om deel te nemen aan de World Games in Abu Dhabi 2019.

Waarom zou u dit doen?
U doet het omdat u het belangrijk vindt dat mensen met een verstandelijke beperking de
kans krijgen om via hun sport te laten zien wat zij kunnen. Harde meetbare return voor uw
bedrijf kunnen we niet beloven. Maar wel afhankelijk van de formule die u kiest, heel wat
zichtbaarheid in al onze communicatie, een aanbod voor teambuildingactiviteiten en
misschien wel het belangrijkste: de oprechte dank van onze atleten die u steunt.

Unified Sailing Belgium heeft meer dan 1000 volgers op Facebook

Wie zijn meter en peter van Unified
Sailing Belgium?
Meter van Unified Sailing Belgium: Evi Van Acker

Peters van Unified Sailing Belgium: Yannick Lefèbvre & Tom Pelsmaekers

Hoe kan u ons helpen?
Er zijn 4 formules:

U sponsort een team > 6000 euro.
•
•
•
•

Voor 6000 euro laat u één van onze 5 teams deelnemen aan de World Games 2018 en
steunt u de voorbereidende trainingen.
Het logo van uw bedrijf/organisatie staat op al onze communicatie en kledij t.e.m. de
World games 2019.
Wij organiseren in 2018 voor uw bedrijf/organisatie een zeilinitiatiedag voor maximum
24 personen.
U ontvangt een oorkonde met als vermelding “Naam van het bedrijf steunt de atleten
van Unified Sailing Belgium op weg naar de World Games 2019 Abu Dhabi.”.

U sponsort een atleet/Unified Partner > 2000 euro
•
•
•
•

Voor 2000 euro laat u 1 atleet of Unified Partner deelnemen aan de World Games 2018
en steunt u de voorbereidende trainingen.
Het logo van uw bedrijf/organisatie staat op al onze communicatie en kledij t.e.m. de
World games 2019.
Wij organiseren in 2018 voor uw bedrijf/organisatie een zeilinitiatiedag voor maximum 8
personen.
U ontvangt een oorkonde met als vermelding “Naam van het bedrijf steunt de atleten
van Unified Sailing Belgium op weg naar de World Games 2019 Abu Dhabi.”.

250 euro voor 20 km
•
•
•

De afstand in vogelvlucht naar Abu Dhabi is 5.153 km. Voor 250 euro sponsort u 20 km.
De naam van uw bedrijf/organisatie staat op al onze communicatie t.e.m. de World
games 2019.
Tijdens het Belgisch Zeilkampioenschap van Special Olympics 2018 zeilt u een uurtje mee
tijdens de wedstrijden (buiten competitie).

Voor wat hoort wat deal.
Bij deze formule bespreken we samen op welke manier u de atleten/Unified Partners wil
ondersteunen. Dit kan een taak zijn die wij voor uw bedrijf/organisatie doen in ruil voor
sponsoring, bv. een zeilinitiatie voor medewerkers. Ook de return maakt deel uit van deze
deal.

Wie zijn onze Partners?

Onze contactgegevens:
Weet dat we graag met u afspreken om de sponsormogelijkheden te bespreken.
We geven graag een presentatie samen met enkele van onze atleten. Hiervoor maakt u een
afspraak met voorzitter Ingmar Bastien:

Unified Sailing Belgium v.z.w.
Ingmar Bastien – voorzitter
Kerkstraat 27 | B-2640 Mortsel | T: +32 (0)3 844 66 83 | ingmar@unifiedsailing.be
Ondernemingsnummer BE 0565.949.567
Kijk ook op onze website www.unifiedsailing.be
Volg ons facebook: https://www.facebook.com/Unifiedsailing/

