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VOORSTELLING 
 

 

 

BOKSRUN 

Ziek zijn, verblijf in ziekenhuis, dokters, pijn, onzekerheid, 
sterfte, dure ziekenhuisrekeningen, zeer streng dieet, 
vele medicijnen per dag, … 
Helaas is dit maar een deel van de zaken waar kinderen 
met een stofwisselingsziekte en familieleden mee te 
maken krijgen. Allesbehalve een gewoon leven dus.  
 
Het is dan ook 1 van de hoofddoelen van de BOKSRUN om 
via BOKS VZW deze kinderen en hun familieleden een 
steuntje in de rug te geven. Dit op alle gebied, zowel op 
menselijk gebied als het ondersteunen bij evenementen 
voor deze mensen (bv familieweekend,…) alsook op het 
ondersteunen van medisch onderzoek.  
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ5IKwi7jlAhXHJlAKHUpvBkgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.co.uk/Engraved-Wooden-Plaque-Personalised-Anniversary/dp/B06XDC8P5C&psig=AOvVaw2QcMuTFGMBSKVoE-Oo7WiY&ust=1572116020915571


 
 

DOELstelling 

 
Het hoofddoel van de BOKSRUN is ondersteuning te 
geven aan mensen die met stofwisselingsziekten te 
maken krijgen of eraan lijden.  
 
Enerzijds via het schenken van de volledige opbrengst aan 
de patiëntenorganisatie die zich inzet voor kinderen en 
volwassenen met een stofwisselingsziekte: BOKS VZW.  
Anderzijds door het verspreiden van de naambekendheid 
via de run. 
 
Buiten het centrale thema van de stofwisselingsziekten 
wil deze run ook nog de mogelijkheid bieden aan 
diegenen die bij andere runs meestal uit de boot vallen 
om aan een echte race deel te nemen. De BOKSRUN is er 
voor IEDEREEN, want IEDEREEN mag deelnemen!  
 

  



 
 

Goede doel: BOKS vzw 

 
Het doel van BOKS vzw is om ondersteuning te bieden aan 
het hele gezin: van bij de zoektocht naar het ziektebeeld, 
de opvang bij het gestelde ziektebeeld, de hulp bij de 
opvoeding en tot slot ondersteuning bij het overlijden 
van kinderen en volwassenen aan een 
stofwisselingsziekte.  
 
 
Het motto van BOKS VZW: 
“Meer jaren voor hun leven, meer leven voor hun jaren” 
 
 
Voor meer informatie, neem gerust een kijkje op de 
website: WWW.BOKS.BE 
 
 

 

  

http://www.boks.be/


 
 

 

Stofwisselingsziekte?  

 
 
De stofwisseling of het metabolisme zijn 
de biochemische processen in de cellen 
en organismen van het lichaam. De 
stofwisseling zet voedingsstoffen om in 
energie en bouwstoffen, maar breekt 
bepaalde voedingsstoffen ook af als 
energiebron voor de celwerking. Ze 
verwerkt en scheidt ook afvalstoffen uit. 
 
Om de stofwisselingsprocessen in ons 
lichaam te laten werken, hebben we 
enzymen. Dit zijn eiwitten die ervoor 
zorgen dat de bouwstenen omgezet 
worden. 
Wanneer zo’n enzym niet goed (genoeg) 
werkt, krijg je een stofwisselingsziekte. 
Het ziektebeeld hangt af van waar het 
misloopt in de stofwisseling. 
Stofwisselingsziekten kunnen erfelijk zijn.  
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Locatie en Parcours 

Place to be zijn de voetbalvelden van KSK Kallo, 
Kapeldijkstraat.  
 
De parcoursen zullen daar starten en ook aankomen.  
Het parcours is verschillend per race en kan nog steeds 
wijzigen afhankelijk van externe factoren.  
 
 
 

 

 

  



 
 

Het event 

BOKSRUN is een recreatieve loopwedstrijd die op 28 juni 

2020 reeds voor de 5de maal georganiseerd wordt.  

Het wordt dus een Feest-editie! 

Zoals voorgaande keren vinden naast de reguliere 

loopwedstrijden met de verschillende klassementen en 

podia ook nog een recreatieve rolstoel en een 

handbikerace plaats 

 

Via onze website www.boksrun.be kan iedereen zich 

inschrijven voor één van bovenstaande wedstrijden.  

 
Ook buiten de races is er de  nodige animatie voorzien, 
zo is er een kinderdorp waarbij de kleinsten onder ons 
zich volledig kunnen uitleven met o.a. volksspelen, 
grime, springkastelen, optredens… 
 
 
 
 
Ook is er voor de hongerigen en dorstigen voldoende 
drank en eetgelegenheid  
(dit in samenwerking met KSK Kallo).  



 
 

Doelgroep 

De BOKSRUN richt zich op alle mensen die een leuke 
zomernamiddag willen beleven en daarbij ook nog een 
steuntje willen geven aan mensen met een 
stofwisselingsziekte.  
 
Dit betekent dus niet alleen lopers, handbikers, 
rolstoelpatiënten maar ook supporters, sympathisanten 
en vele vrienden.  
Kortom iedereen is welkom in Kallo.  
 
Ook teams vanuit bedrijven en verenigingen zijn van 
harte welkom op onze BOKSRUN.  
 
In de vorige jaren zagen ze vooral mensen uit de wijde 
omgeving van Beveren en mochten we een 

internationaal handbikers deelnemersveld begroeten. 
 

  



 
 

FORTUNA AWARD 

 
 
Met heel veel vreugde kunnen wij u ook 
meedelen dat wij in 2019 winnaar zijn 
geworden van de FORTUNA-award for 
CHARITY van de Nationale Loterij  
 

 

Hierbij zijn we verkozen uit meer dan 

1.500 projecten omdat we verschillende 

doelstellingen kunnen verwezenlijken zoals: 

het inzamelen van gelden voor het goede 

doel BOKS VZW, toegankelijkheid voor alle 

deelnemers, we zijn een milieubewust 

evenement en we houden rekening 

met zowel lokale als internationale 

sponsoren. 

 

  

 

 

 



 
 

  



 
 

PUBLICITEIT 
PROGRAMMABOEKJE 

Op de dag van het event wordt er aan alle deelnemers en 

sympathisanten een programmaboekje gegeven.  

Hierin wordt het dagprogramma en de sponsors 

toegelicht. 

Oplage: 500 stuks 
Formaat: A5 

Druk: RECTO/VERSO 

PERS 

Begin 2019 wordt het persdossier geüpdatet en 

verzonden naar diverse media. In het persdossier worden 

in hoofdzaak Stofwisselingsziektes, onze organisatie en 

uiteraard het event toegelicht. 

GEMEENTELIJKE INFOBLADEN 

Uiteraard wordt ‘‘BOKSRUN’’ gecommuniceerd naar  
alle publicaties van de gemeente Beveren-Waas. 
Vorige editie werd “BOKSRUN” meermaals in de 
spotlights gezet door de gemeentelijke infobladen.  

 

 



 
 

KRANT 

Naast alle lokale publicaties, zal ook elke Vlaamse krant 

het persdossier ontvangen. 

Vorige editie werd ons verhaal opgepikt door onder 

andere: Het Laatste Nieuws, De Gazet Van Antwerpen, 

Rondom en de Streekkrant. 

RADIO / TV 

We mikken op lokale radio en TV om ons event breder 
uit te dragen.  
De keuze is hoofdzakelijk geografisch ingegeven. 
Vorig jaar was er een reportage van TV-Oost die onze 

Run in de kijker zette en een opname bij Studio Brussel, 

Radio 2 en radio Nostalgie! 

Website - WWW.BOKSRUN.BE 

Heb je vragen,  neem dan zeker een kijkje op onze website! 

Het contactpunt bij uitstek tussen lopers en sponsors.  

Hier kan je alles raadplegen in verband met de run zoals: 

o Parcours  

o Data  

o Voorinschrijvingen (individu en 

groep (bedrijvenklassement)) 

o Sponsoring (Flexibele banners 

zijn mogelijk)  

o Uitslagen vorige edities 

 

 



 
 

Social Media 

 

FACEBOOK 
interactief platform voor de lopers, 
patiënten en sponsors. 

o Directe link met de website 
o Grote opvolging filmpjes/berichten 

(± 8.400 viewers per post) 

 

LINKED IN 
Professioneel platform waarbij de 
bedrijven worden aangemoedigd.  

o De bedrijven komen hierdoor met 
elkaar in contact, dus ook met uw 
bedrijf.  

 

TWITTER 
o BOKSRUN kan nu ook gevolgd 

worden op Twitter waardoor 
iedereen op de hoogte is van de 
laatste nieuwtjes van BOKSRUN en 
zijn sponsors.  

 

INSTAGRAM 
o Ook dit jaar maken we gebruik van 

Instagram, waar we onder andere 
onze vele foto’s en promotievideo 
delen naar onze vele lopers en 
sympathisanten 

 



 
 

SPONSORING 
De verschillende mogelijkheden 

U kan kiezen uit een van onze medaille- pakketten, maar 

we laten u ook de kans om de sponsoring op een andere 

leuke manier in te vullen. 

Denkt u bvb. aan gadgets, naturaprijzen, ter beschikking 

stellen van materiaal of winnaarsprijzen, contacteer ons 

dan zeker. Wij kijken uit naar uw reactie! 

 

Ook GIFTEN zijn heel erg welkom.  

De giften vanaf 40 euro zijn zelfs fiscaal aftrekbaar.  

U kan een gift doen op het rekeningnummer: 

BE33 9201 0189 5146 

Vermeld dan zeker het woord GIFT BOKSRUN bij de 

overschrijving.  

  



 
 

GOUDEN Pakket = 750 EURO 
(of gelijkwaardig in natura) 

o Vermelding op promofilmpje 

o Vermelding in programmaboekje (min. 500 stuks).  

U krijgt een volledige A5 pagina  

o Vermelding op website www.boksrun.be  

als gouden hoofdsponsor 

o Vermelding op onze facebookpagina  

als gouden hoofdsponsor 

o Mogelijkheid tot het hangen van zelf  

aangeleverde banners tijdens de wedstrijd 

o Gouden hoofdsponsors worden minstens 3 keer 

omgeroepen tijdens de run.  

o Mogelijkheid tot een vrijblijvend interview met de 

speaker  

o Mogelijkheid tot het geven van het startschot van 

één van de runs. 

o Max. 10 lopers mogen gratis meelopen op BOKSRUN 

o U krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van BOKS vzw 

(inclusief het driemaandelijks tijdschrift) 

 

 

 

 

 

 

http://www.boksrun.be/


 
 

ZILVEREN Pakket = 500 euro: 
(of gelijkwaardig in natura) 

o Vermelding op promofilmpje 

o Vermelding in programmaboekje (min.500 stuks) 

U krijgt 2/3de van een A5 pagina. 

o Vermelding op website www.boksrun.be  

als zilveren hoofdsponsor 

o Vermelding op onze facebookpagina  

als zilveren hoofdsponsor 

o Mogelijkheid tot het hangen van zelf aangeleverde 

banners tijdens de wedstrijd 

o Zilveren hoofsponsors worden minstens 2 keer 

omgeroepen tijdens de run. 

o Max. 5 lopers mogen gratis meelopen op BOKSRUN 

o U krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van BOKS vzw 

(inclusief het driemaandelijks tijdschrift) 

  

http://www.boksrun.be/


 
 

BRONZEN Pakket = 250 euro  
(of gelijkwaardig in natura) 

o Vermelding in programmaboekje (min. 500 stuks).  

U krijgt 1/3de van een A5 pagina 

o Vermelding op website www.boksrun.be  

als bronzen hoofdsponsor 

o Vermelding op onze facebookpagina  

als bronzen hoofdsponsor 

o Mogelijkheid tot het hangen van zelf aangeleverde 

banners tijdens de wedstrijd 

o 2 lopers mogen gratis meelopen op BOKSRUN  

o U krijgt 1 jaar gratis lidmaatschap van BOKS vzw 

(inclusief het driemaandelijks tijdschrift) 

 

  

http://www.boksrun.be/


 
 

WAAROM BOKSRUN SPONSOREN? 

“Omdat uw zichtbaarheid als bedrijf hierdoor enorm 

vergroot” 

 

“Omdat u er een goed gevoel aan overhoudt, wat enkel 

uw levenskwaliteit ten goede komt” 

 

“Omdat je als bedrijf mee helpt om velen een 

onvergetelijke dag te bezorgen” 

 

“Omdat u een reëel verschil kan maken. 

 Gezien het feit dat er slechts weinig onderzoek is naar 

stofwisselingsziekten, is elke donatie letterlijk van 

levensbelang.  

BOKS VZW heeft bvb. voor de verplichte invoering en 

uitbreiding van de hielprik gezorgd waardoor 

verschillende (Stofwisselingsziekten) vroegtijdig kunnen 

opgespoord worden. “ 

 

“BOKSRUN garandeert dat de OPBRENGST integraal 

terecht komt waar deze nodig is: BOKS VZW” 

  



 
 

WIJ REKENEN OP U 

We zouden het daarom dan ook heel erg op prijs stellen, 

mocht u ons initiatief steunen en deze mensen een hart 

onder de riem willen steken!!!  

 

Contacteer ons zo snel mogelijk, maar liefst voor 30 april 

2020, omdat wij dan starten met het opmaken van onze 

promotiefilm en programmaboekje.  

 

 

U kan ons hiervoor steeds bereiken via: 

• BOKSRUN@OUTLOOK.COM 

 

• www.boksrun.be  

 

• één van onze organisatoren.  

  

mailto:BOKSRUN@OUTLOOK.COM
http://www.boksrun.be/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANISEREND 

COMITE 
Het organiserend comité bestaat uit een team van jonge 

mensen die uitermate gemotiveerd zijn om deze 

kinderen en volwassenen juist dat beetje extra te geven. 

Vooral omdat zij beseffen dat ze zelf over veel 

mogelijkheden beschikken, die deze patiënten juist niet 

hebben.  

 

Desondanks de overvolle agenda, maken ze toch de tijd 

vrij voor het organiseren van dit evenement.  

 

Ons team bestaat uit:  

Marc Boënne (heeft zelf een stofwisselingsziekte) 

Bert Boënne (heeft zelf een stofwisselingsziekte) 

Marc Van Hal (kind* met een stofwisselingsziekte) 

Annemieke Vereecken Bert Vereecken 
Samuel Cole Dominique Lenjou 
Wesley Dhaen Kurt Du Bois 
 Cynthia Vergeylen 

 

 



 
 

BEDANKT 
 

 

BOKSRUN@Outlook.com 

www.boksrun.be 

www.facebook.com/Boksrun 

twitter.com/boksrun?s=08 

www.instagram.com/boksrun 

Rek.nr. : BE33 9201 0189 5146 

http://www.facebook.com/Boksrun

