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3 dorpen, 1 doel

Samen bereik je meer
Sterkhouders uit andere verenigingen zetten hun schouders onder het initiatief. Samen mobiliseerden we 84 scholen en verenigingen.
79 sponsors toonden zich van hun beste kant en door de spontane hulp van enkele professionals kreeg het slotevenement zijn glans. 

Ons project bracht een nooit geziene samenwerking op gang. Zien dat verenigingen eigen sponsoracties ontwikkelden en elkaar inspireerden, 
voelde goed. Het is deze samenhang die het werken licht maakte, en ons project deed slagen. Het financiële resultaat kon niet  uitblijven. 

Kasterlee, Lichtaart en Tielen vormen sinds de fusie in 1977 één ge-
meente, Kasterlee. Dat de fusie en de uiteindelijke naamkeuze niet enkel 
voorstanders had mag duidelijk zijn. Tot op vandaag worden verschillen 
tussen de drie nog vaak uitvergroot. Ook tussen de drie fanfares heerst 
een gezonde competitie en deze uit zich in de eigen aanpak. Toch delen 
we eenzelfde passie en wanneer het erop aankomt, komt de verbonden-
heid aan de oppervlakte.

Omdat we het kunnen
In 2015 werd kanker vastgesteld bij de dochter van een muzikante. Na 
het incasseren van de klappen, groeide het idee om een fanfare-marathon 
te doen ten voordele van het kinderkankerfonds. 

We stelden drie doelen: 
• Geld ophalen om de werking Kinderkankerfondsen te ondersteunen
• De drie dorpen mobiliseren voor dit zelfde doel
• Een mooie samenwerking op poten zetten tussen de drie muziek-

korpsen

In januari 2018 richtten de drie fanfares fanfarathon vzw op.

Steun doet wonderen
Medische ontwikkelingen maken dat genezingskansen bij kinderkan-
ker steeds hoger worden. De ziekte veroorzaakt steeds pijn en andere 
ongemakken. Terwijl kinderen de ziekte ondergaan, lopen ouders gebukt 
onder gevoelens van onmacht en angst. Dit volhouden is lastig. Om de 
patiëntjes en het gezin te motiveren is veel extra zorg nodig. Het is een 
taak die volbracht wordt door vrijwilligers, met steun van de kinderkan-
kerfondsen.

Wij kozen ervoor om de kinderkankerfondsen van Gent en Leuven met 
eenzelfde bedrag te ondersteunen.

Wij kozen ervoor om de kinderkankerfondsen van Gent en Leuven met 
eenzelfde bedrag te ondersteunen.
 

Samen bereik je meer

Sterkhouders uit andere verenigingen zetten hun schouders onder 
het initiatief. Samen mobiliseerden we 84 scholen en verenigingen. 
79 sponsors toonden zich van hun beste kant en door de spontane 
hulp van enkele professionals kreeg het slotevenement zijn glans. 

Ons project bracht een nooit geziene samenwerking op gang. Zien 
dat verenigingen eigen sponsoracties ontwikkelden en elkaar 
inspireerden, voelde goed. 
Het is deze samenhang die het werken licht maakte, en ons project 
deed slagen. 

Het financiële resultaat kon niet  uitblijven. 
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Drukwerk, promomateriaal, verzekeringen, vzw, … voor veel van 
onze noden konden we beroep doen op sponsoring. De organi-
satie van fanfarathon kostte € 4.964,51.
Dat we erin slaagden om met slechts 6% onkosten de fanfara-
thon af te ronden, zegt alles over de betrokkenheid en inzet van 
onze drie dorpen. Een welgemeend dank u is hier op zijn plaats.

De bruto inkomsten bedragen € 88.125,29                      De uitgaven bedragen € 4.964,51 

Het netto resultaat bedraagt € 83.160,78

We konden € 60.000 overhandigen aan de 
kinderkankerfondsen op het slotevenement. 
€ 2270 privé-stortingen gebeurden al op de 
rekening van de kinderkankerfondsen. 

Het resterend saldo van €  20.890,78 over-
handigen we tijdens de receptie op woensdag 5 
februari.

Cijfers

De bruto inkomsten bedragen 88.125,29 Euro.

Acties van scholen en de verenigingen brachten in totaal 
€ 38168,37 bij elkaar. Samen met de sponsors zorgden ze voor 
driekwart van de inkomsten. Het slotevenement leverde netto 
€ 16902,72 op.
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De uitgaven bedragen 4.964,51 Euro

Spandoeken, flyers, placemats, … voor veel van de artikelen 
konden we beroep doen op sponsoring. Toch vormen ze nog het 
grootste deel van onze onkosten.

Dat we erin slaagden om met slechts 5% onkosten de 
fanfarathon af te ronden, zegt alles over de betrokkenheid en 
inzet van onze drie dorpen. 
Een welgemeend dank u is hier op zijn plaats.
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Acties van scholen en de verenigingen brachten in totaal 
€ 38.168,37 bij elkaar. Samen met de sponsors zorgden ze voor 
driekwart van de inkomsten.
 
Het slotevenement leverde netto € 16.902,72 op.

De uitgaven bedragen 4.964,51 Euro

Drukwerk, promo-materiaal, verzekeringen, vzw, … voor veel 
van onze noden konden we beroep doen op sponsoring. De 
organisatie van fanfarathon koste 4964,51 Euro. 

Dat we erin slaagden om met slechts 6% onkosten de 
fanfarathon af te ronden, zegt alles over de betrokkenheid en 
inzet van onze drie dorpen. 
Een welgemeend dank u is hier op zijn plaats.

Het netto resultaat bedraagt 83.160,78 Euro

We konden 60000 Euro overhandigen aan de kinderkankerfondsen op 
het slotevenement. 2270 Euro privé-stortingen gebeurden al op de 
rekening van de kinderkankerfondsen. 
Het resterend saldo van 20890,78 Euro overhandigen we tijdens de 
receptie op woensdag 5 februari.
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€ 4.965 
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VERENIGINGEN

DANK U
Aan de Fanfarathon namen heel veel verenigingen deel.
Rechtstreeks steunden zij allemaal de twee kinderkankerfondsen. 

KWB Lichtaart
Sint-Antoniusgilde
Sint-Sebastiaangilde
H.B.H.V. Lichtaart
Samana Lichtaart
KSA Lichtaart
Vrouw en maatschappij
KLJ Lichtaart
Gekko Lichtaart
De Pagadder
De Pagadder oudercomité
LRV De Kempenridders
Lichtaartse kloppers
Fotoclub Visueel
Vobako
WBE Bos en Duin Kasterlee
VV MLK Lichtaart
De Witte Bergen
Fanfare VID Lichtaart
Landelijke gilde Lichtaart
Pasar Kasterlee
Oxfam Kasterlee - Lichtaart - Tielen
Femma Lichtaart
OKRA Lichtaart
Radio Lichtaart
KVLV Lichtaart
Kastelse Biervereniging
Castle Crew
KLJ Kasterlee
Just for Fun
Gezinsbond Tielen
 T-move Gezinsbond Tielen
Femma Tielen
Landelijke Gilde Tielen
Jeti 
KWB Tielen
TJAK
KLJ Tielen
KVLV Tielen
Kempenzonen
Davidsfonds Tielen
OKRA Tielen
VVV Kasterlee
Basisschool De Vlieger
Femma Kasterlee
Rode Kruis
Wissel Comité
Flits 80 Tielen
ZVC Den Toren 
KFC De Kempen
VBS De Omnibus
KVLV Kasterlee
Samana Kasterlee
OKRA Kasterlee
Toneelvereniging Ik Dien
Marathon Kasterlee
Chirojongens Kasterlee
Chiromeisjes Kasterlee

Hamburgers op parcours Lichtaart/slotactiviteit, tap slotactiviteit
Tap op parcours Lichtaart + brood met spek op parcours/slotactiviteit, deel van opbrengst haringenbak en sponsoring
Tap op parcours Lichtaart + brood met spek op parcours Lichtaart + sponsoring
Sponsoring
Soep op parcours Lichtaart
Logistieke ondersteuning slotactiviteit + deel van Lichtaartkermis
Cocktailbar op slotactiviteit
Moederdagbrunch op Hukkelkermis + logistieke ondersteuning slotactiviteit
Gekko Zomert en optreden op slotactiviteit
Sponsortocht met leerlingen
Wandel- en fotozoektocht
Oefenjumping
Pannenkoekenverkoop op Volkorenmarkt
Verenigingenkwis
Afbreken slotactiviteit + Volleybaltornooi en cocktailkermis
Sponsoring
Kaartprijskamp
Rommelmarkt, wafelbak en biljartvoetbal
Tombola en optocht
Pannenkoekenverkoop op Volkorenmarkt
Kapellekesfietstocht
Warme maaltijden slotactiviteit, verkooppunt van Fanfarathongadgets + sponsoring
Tombola
Sponsoring
Sponsoring via reclame
Wafelbak en sjoelbaktoernooi op parcours Lichtaart
Tap op parcours Kasterlee en slotactiviteit + sponsoring
Optreden op slotactiviteit
Deel van opbrengst Vorselkermis, springkasteel
Optreden op slotactiviteit
Animatie op parcours Tielen
Toonmoment T-Move
Turks brood met Smos op parcours Tielen
Tap op parcours Tielen + sponsoring
Tap op parcours Tielen + logistieke ondersteuning
Sponsoring
Logistieke ondersteuning parcours Tielen
Organiseren animatie parcours Tielen + ledenfuif
Pannenkoekenbak op parcours Tielen
Tombola en optocht
Sponsoring
Pannenkoekenbak op parcours Tielen
Spaghetti op parcours Kasterlee
Gesponsorde deelname
Belegde broodjes en hotdogs op parcours Kasterlee
Logistieke ondersteuning
Logistieke ondersteuning parcours Kasterlee
Maken van fotoreportage ganse dag + deel opbrengst fotoverkoop
Tap op parcours Tielen en caviarace
Schatjesfuif
Sponsortocht
Pannenkoekenbak op slotevenement
Sponsoring
Gesponsord meestappen
Sponsoring
Sponsoring
Deel van de Chirofeesten
Deel van de Chirofeesten



Plaffeiencomité
Davidsfonds Kasterlee
StrauwntSound
KWB Kasterlee
Landelijke Gilde Kasterlee
Kastels pompoengenootschap
Speelpleinwerking Sproet
De Pompoenstappers
Kemp’ner Musikanten
Recreatieve wielerclubs uit KLT
3Master Kasterlee secundair
KSK Kasterlee
Accordeonclub Alte Kameraden vzw
De Kastelse Durvers
Heemkundige Kring
Hirano
Kabad
NEOS Kasterlee
RT Titanic
NVA
Brandweer
Jeugdfanfare Kasterlee
Jeugdfanfare Lichtaart
Jeugdbrassband Tielen
DrumDimension
Drumteam
Fanfare Kunstminnaars Kasterlee
Kastelse Tennisclub
Mtb-Team De Jachthoorn
Hirando Judoclub
S.K. Kattenberg
Kogeka Sancta Maria Kasterlee
Gezinsbond Lichtaart

Sponsoring
Sponsoring
Logistieke steun slotevenement
Opbouw slotactiviteit
Deel van opbrengst Dag van de landbouw
Sponsoring
Animatie parcours Kasterlee
Sponsoring
Logistieke ondersteuning parcours Tielen
Opbrengst Toerrit
Groentenverkoop en playbackavond
Voetbalmatch tegen Arendonk
Deelname
Logistieke ondersteuning op parcours Kasterlee
Deelname
Sponsoring
Verkoop van soep tijdens hun quiz
Sponsoring
Deel van de ralleysprint
Sponsoring
Logistieke ondersteuning
Deelname
Deelname
Deelname
Deelname
Deelname
Optocht + gadgetverkoop
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Eetstand op parcours Kasterlee + cakeverkoop
Sponsoring

DANK
De Kinderkankerfondsen waren 
onder de indruk van de organisatie 
van de “fantastische Fanfarathon”.

Via allerlei concrete projecten bie-
den ze extra zorg en ondersteuning 
aan kinderen met kanker en hun 
gezin. Op deze manier trachten ze 
om de kinderen en hun ouders te 
motiveren hun strijd vol te houden 
en om de onzekere, langdurige be-
handeling wat draaglijker te maken.

“In Leuven zullen we de gelden gebruiken 
voor de verdere ondersteuning en uitbouw 
van het project muziektherapie. Hiervoor is er 
geen structurele financiering vanuit de over-
heid of andere organisaties.”

“In Gent zorgen we voor de verbetering van 
de infrastructuur en de inrichting van de 
kinderkankerafdelingen, voor financieren van 
de KanjerKetting, organiseren we ontspan-
ningsmogelijkheden voor de patiënt en het 
gezin, verzorgen we kinderopvang deLIEving 
voor broers en zussen, ondersteunen we het 
thuiszorgproject Koester en het wetenschap-
pelijk kinderkankeronderzoek.”

Hoe ze het ingezamelde geld besteden is ook duidelijk: 

Organisatie:
Fanfarathon VZW,
Koninklijke Fanfare Vreugd in Deugd Lichtaart VZW, 
Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars Kasterlee VZW,
Koninklijke Fanfare De Kempenzonen Tielen VZW

Grafisch ontwerp: Griet Salien


