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Steun ATD VIERDE WERELD tijdens de 
volgende 20 km door Brussel 

 

De 37ste editie van de « 20 km door Brussel » gaat door op zondag 29 mei 2016. 

 

Voor het twaalfde jaar op rij, sinds 2005 dus, doet ATD Vierde Wereld mee en 

vernieuwt onze beweging haar actie rond dit evenement « 5000 km tegen 

armoede». 

 

Wij nodigen uw onderneming uit om zich aan te sluiten bij onze ploeg en 

ons te ondersteunen. 

 

Deze actie heeft als doel : 

 

 De banden tussen de leden van onze beweging te versterken: volontairs, 

militanten en medestanders van de beweging uit Brussel, Lille en Parijs doen 

elk jaar mee. Ook leden uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben 

reeds met onze ploeg deelgenomen.  

 

 Onze beweging bekender maken: we zijn de voorbije jaren in de media 

verschenen (zowel in de geschreven als gesproken pers – Le Soir, La Libre 

Belgique, RTL TVI, Vivacité, Radio Contact, etc) 
 

 Fondsen in te zamelen: 

 

 Door middel van peterschappen: we nodigen de individuele deelnemers 

(aan wie we slechts een symbolische gift van 10 euro vragen) uit om zich 

te laten sponsoren door vrienden en kennissen. 

 

 Door giften van firma’s (onder de vorm van sponsoring of mecenaat). 
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Meerdere redenen voor uw onderneming om ons te ondersteunen : 

 Neem deel aan de beweging om grote armoede uit te roeien: de Beweging 

ATD Vierde Wereld is een internationale beweging, gesticht in 1957 door 

Joseph Wresinski, die armoede wil uitroeien. De beweging beschouwt 

armoede als een schending van de mensenrechten en zet samen met 

personen en families in grote armoede acties op zodat hun waardigheid 

erkend en gerespecteerd wordt. De beweging tracht onze maatschappij te 

overhalen in partnerschap met deze personen en families op te treden. 

 Sluit u aan bij een « winnende » ploeg: wij waren met enkele tientallen in 

2005 en met bijna 300 inschrijvingen de laatste 3 jaren en onze ploegen 

(« ATD Quart Monde » en « ATD Vierde Wereld ») zijn regelmatig geklasseerd 

in de TOP 50. 

 Geniet van voorwaarden van groot comfort: net zoals de voorbije jaren, hopen 

we, met behulp van onze sponsors, om onze deelnemers uitzonderlijke 

voorwaarden aan te bieden : 

 een comfortabele vestiaire dankzij de steun van de gemeente Etterbeek 

die lokalen aan ons ter beschikking stelt in een school dichtbij de 

startplaats (binnenplaats, klassen voor « bewaakte » vestiaires, douche,…)   

 de diensten van kinesitherapeuten, zowel voor als na de loopwedstrijd 

 T-shirt en « welcome pack » voor de deelnemers 

Zit niet in met de inschrijvingen en het ophalen van de rugnummers . 

Wij staan in voor alle praktische zaken op voorwaarde dat u de deelnameprijs van 25 

euro en een « gift » van 10 euro per persoon betaalt. Als « grote ploeg » geniet ATD 

Vierde Wereld van de mogelijkheid om gegroepeerde inschrijven doen in het begin 

van de inschrijvingsperiode.  

__________________________________________________________________ 

Deze faciliteiten zijn enkel mogelijk dankzij de steun van sponsors of mecenassen 

die we hiermee willen bereiken. Onze organisatie houdt zich eraan, met respect voor 

de strenge ethische regels in het beheer van onze financiën (*), geen geld uit te 

geven aan deze actie die vooral als doel heeft geld op te halen. (*) Zie http://www.atd-

vierdewereld.be/Charter-van-de-financiele-ethiek.html 

http://www.atd-vierdewereld.be/Charter-van-de-financiele-ethiek.html
http://www.atd-vierdewereld.be/Charter-van-de-financiele-ethiek.html
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Hoe kan u ons ondersteunen ? 

 Door leden van uw onderneming in te schrijven in onze ploeg. Opgelet, 

het aantal deelnemers is beperkt en moet ons meegedeeld worden voor eind 

februari 2016. Begin maart, moet u ons de exacte gegevens van de 

deelnemers (naam, adres en e-mailadres, geboortedatum, geslacht, taal, 

nationaliteit en geschatte tijd op 20 km) doorgeven. 

 Door de productie en bedrukking van onze T-SHIRTS 

te financieren. 

Offerte op aanvraag in functie van uw verlangens (aantal 

T-shirts, kwaliteit van de stof, aantal kleuren, etc). 

 Bij wijze van voorbeeld, 200 T-shirts recto-verso bedrukt 1 kleur = 1.061,17 € 

 TTC of 5 ,30 € / T-shirt standaardkwaliteit in katoen – voor een « dry-fit » of   

          « auto-transpirant » kwaliteit kan de prijs oplopen tot 10 euro per T-shirt. 

 Door de diensten van onze kinesisten te financieren (kostprijs = €120 per 

kinesist); of de opkuis van onze vestiaire. 

 Door ons items voor onze « welcome pack » te schenken : 

 Drankjes 

 Energierepen 

 Aankoopbonnen of kortingsbonnen 

 Handdoeken, zweetbanden, polsbandjes, petjes ,… 

 Door een ruimte of een tent voor uw organisatie en onze beweging te 

reserveren in de ruimte die hiervoor door de organisatoren voorzien is rond de 

fontein van het Jubelpark (ongeveer 2000 à 3000 euro TTC te bevestigen) – 

wij kunnen u helpen met de logistiek. 

 Door een « ontmoetingspunt » te organiseren langs het parcours voor 

uw supporters – wij kunnen u helpen met de animatie. 
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Mecenaat en/of sponsoring ? 

 
ATD Vierde Wereld België vzw is, sinds 1979, erkend om fiscale attesten af te 

leveren (zie http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Giften/Instellingen/F.pdf en het artikel. 

145³³ van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (CIR92). Onze erkenning werd in 

2012 verlengd voor een periode van 6 jaar.   

In deze hoedanigheid kan ATD ontvangstbewijzen afleveren voor stortingen en 

contant geld waarvan het totaal minstens 40 euro bedraagt. Giften moeten 

gescheiden blijven van andere betalingen om recht te geven op een fiscaal attest.  

Wat sponsoring betreft (indien u uw logo op de T-shirts wilt bijvoorbeeld), kunt u 

 Ofwel zelf de T-shirts aanschaffen en ze ons « in natura » schenken. 

 Ofwel aan ons vragen om ze u te factureren. Onze vzw is deels voor de 

bibliotheek onderworpen aan BTW en kan u dus de BTW factureren (BTW uw 

firma zal mogen aftrekken op basis van de fiscale regels) 

____________________________________________________________ 

CONTACT 

Dominique Foubert, bestuurder van de vzw en « VIP 20 km door Brussel » (36 deelnames) 
gsm 0475 67 14 91 / email = 20kmatd@gmail.com 

ATD Vierde Wereld België  
Victor Jacobslaan 12  
1040 Brussel 
Tel 02/647.99.00: Fax  02/640.73.84 
 
De giften kunnen gestort worden op het volgende rekeningnummer 000-0745336-85 
(IBAN BE89 00007453 3685 - BIC BPOTBEB1). 

ATD Vierde Wereld is actief lid van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving) en ondertekende haar ethische code en haar huishoudelijk reglement dat 

recht op informatie aan de donateurs impliceert. 

http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Giften/Instellingen/F.pdf
mailto:20kmatd@gmail.com

