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Moerbeke, mei 2014. 

Geachte (mogelijke) sponsors van Joggingclub Moerbeke 

Vorig jaar kwam bij een deel van jullie een van onze bestuursleden, Marnix 
Hillaert, op bezoek om sponsoring te vragen voor onze sportvereniging. We 
verhuisden immers van Wachtebeke naar Moerbeke en we wilden met jullie 
gewaardeerde hulp ons clublokaal gezellig inrichten. 
 

Vandaag richten we ons met deze kleine brochure ook naar een aantal moge-
lijke nieuwe bedrijven en personen die ons kunnen helpen bij het realiseren 
van een nieuw initiatief. 

 
Op vrijdag 22 augustus organiseren we tijdens de jaarlijkse Moerbeekse 

avondmarkt onze eerste MOERHOFLOOP en dit om ons steentje bij te 
dragen bij de promotie van onze gemeente en van onze sportclub. 
 
Onze jogging zal uit vier trajecten bestaan: een jeugdloop van 1 km (start om 
19:15) en drie landelijke circuits van 5 km, 8 km en 12 km (start om 19:30). 
 
Wij willen deze eerste editie meteen op niveau kunnen uitwerken. Alle deel-
nemers kleedkamers en douches aanbieden, een tentje oprichten met ge-
luidsinstallatie voor onze elektronische tijdsregistratie,  wegbrigadiers om de 
juiste weg te tonen, een prijzenpakketje uitdelen aan alle deelnemers… Op-
zet: een goede indruk nalaten bij iedereen opdat deze run in de toekomst kan 
uitgroeien tot een jaarlijks evenement en een injectie geven voor de zomer-
avondmarkt in de dorpskern. 
 
Willen we veel hooi op onze vork steken, dan hopen we dat jullie als sponsors 
ook jullie goede hart tonen. Mogen wij om een bedrage vragen? Dit kan een 
geldbedrag zijn (jullie krijgen hiervoor een fiscaal attest), een waardebon, 
een ‘prijs’, een product of service vanwege jullie bedrijf. 
 



Binnen een paar dagen komt een bestuurslid bij jullie aanbellen, mogen we 
hopen dat jullie meewerken aan ons project? Jullie kunnen ook reageren via 
e-mail: onze voorzitter bereiken jullie met dit adres: 
 
rudy.vande.velde@pandora.be  
 
of via onze website 
 
http://www.joggingclubmoerbeke.be  
Rubriek: ‘Contacteer ons’ (Korte webreactie JCM). 

 

Uiteraard zijn jullie steeds welkom op onze trainingen, beginnen oefenen om 
dan zelf deel te nemen in augustus zou fantastisch zijn. 

 
 
 
 
Met sportieve groeten! 

 

 

Voor VZW Joggingclub Moerbeke: 

Rudy Vande Velde (voorzitter) 
Linda Van Gool 
Jessy Roelandts 
Hedwig Van Beveren 
Marnix Hillaert 
Dirk Baert 
 

 

Eerste MOERHOFLOOP: VZW Joggingclub Moerbeke in samenwerking met het feestcomité 

en de gemeente Moerbeke-Waas 

 

mailto:rudy.vande.velde@pandora.be
http://www.joggingclubmoerbeke.be/


 

Wie zijn we? 

vzw JOGGINGCLUB MOERBEKE (ondernemingsnummer  0542.928.497) richt zich tot 

alle (kandidaat)-lopers ongeacht leeftijd, geslacht of snelheid.   

  

De regio's die we willen be-

strijken gaan van Assenede in 

het westen over Zelzate, St-

Kruis-Winkel, Wachtebeke, 

Zaffelare tot Moerbeke-Waas 

en Eksaarde in het oosten.   

 

In geen van deze gemeentes 

is er een joggingclub en we 

hopen de (kandidaat)-lopers 

een aangenaam alternatief 

aan te bieden om in groep te 

(blijven) lopen. 

Historiek van de joggingclub 

 

Joggingclub “Wacht-e-beke” is ont-

staan op 1 november 2008. De jog-

gingclub groeide binnen de vroegere 

atletiekclub A.C.N.S. (Atletiek Club 

Nieuwe Spikes) die na 30 jaar werking 

in Wachtebeke beslist heeft in de 

zomer van 2008 te stoppen.  

  

Op 1 januari 2013 zijn we met onze 

joggingclub verhuisd naar de sportter-

reinen van Moerbeke-Waas. Onze 
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thuisbasis is de sporthal van Moerbeke-Waas, Hospicestraat 18. In de sporthal zijn 

kleedkamers en douches ter beschikking van onze lopers. Onze naam werd dan vzw 

Joggingclub Moerbeke. 

 

Ons logo is een wolf.  

 

Een aantal jaren terug is Wachtebeke en de rest van het Waasland verschillende 

weken in het nieuws geweest omwille van een wolf die de regio onveilig maakte. Het 

verhaal gaat dat de wolf zelfs zou zijn dood geschoten in Wachtebeke of Moerbeke-

Waas. De wolf is echter ook een uitstekend loper en legt per dag gemakkelijk 50 km 

af.  Afstanden kunnen echter oplopen tot bijna 200 km per dag. Meestal doet hij dit 

in groep. De vergelijking is sprekende… Ook wij willen in groep de bossen van 

Wachtebeke en Moerbeke-Waas in de komende jaren onveilig maken!  
 
 

Wat doen we? 

Naast de trainingen doen onze leden mee aan vele marathons, trails, ekidens, city-
runs en joggings in België en Nederland. Een deel van onze leden loopt enkel recrea-
tief, just for fun! 
 
Bezoek zeker op onze site de rubriek ‘WEDSTRIJDEN’. Je zal merken dat onze wolven 
zeer actief zijn en behoorlijk goed presteren. 
 

 



Wij organiseren zelf: 
 

 De jaarlijkse WOLVENJOGGING in april in het provinciaal domein Puyen-
broeck (meer dan 400 deelnemers)! (In samenwerking met Sporta, Okra-
sport en Selenjo.)  

 De jaarlijkse MOERHOFLOOP in augustus ter promotie van onze sport en ter 
ondersteuning van de Moerbeekse zomeravondmarkt. (In samenwerking 
met het feestcomité en het gemeentebestuur van Moerbeke-Waas) 

 De jaarlijkse START TO RUN die de kans schept om in groepsverband in 10 
weken vlotjes in een ruk 5 km te lopen. 

 

Wat willen wij met dit foldertje? 

Vorig jaar bezochten we 40 Moerbeekse 
bedrijven en particulieren met de vraag om 
onze jonge club financieel te ondersteunen 
bij de uitbouw van ons clublokaaltje in de 
sporthal. Wij ervoeren dat we nergens te 
vergeefs aanklopten. 
 
De sponsors ontvingen een fiscaal attest en 
wij maakten voor hen reclame via onze web-
site (http://www.joggingclubmoerbeke.be) en 
via onze uniforme reclamebordjes die we uithingen telkens als we op een eigen eve-
nement naar buiten traden. 
 
Omdat ons ledenaantal rustig stijgt (80 leden) en onze ambitie groot is, willen we dit 
jaar voor het eerst een MOERHOFLOOP organiseren.  
We willen de zomerjaarmarkt van 22 augustus een nieuw elan geven en onze eigen 

club promoten. We werken hier-
voor samen met het feest comité 
en het gemeentebestuur.  
 
Een nieuwe jaarlijkse traditie? Mis-
schien wel. Elke gemeente, elke 
stad heeft tegenwoordig een eigen 
jogging waarop doorgaans heel wat 
sporters verschijnen. Die joggers 
komen graag naar een locatie waar 
de organisatie tip top in orde is.  

http://www.joggingclubmoerbeke.be/


Wij kiezen voor een jogging in een landelijke omgeving, gevolgd door een prijsuitrei-
king en tombola. (We lopen verschillende circuits in de regio van de Zandberg, het 
Moerhof en de Achterdreef.) 
Samen met jullie steun willen we zo’n sportieve gebeurtenis op touw zetten. 
 

Concreet 

Binnen een paar dagen komt iemand 
van onze raad van bestuur bij u langs 
met de vraag tot financiële medewer-
king.  
 
Dat kan in twee vormen. 
 
U geeft een waardebon die in uw zaak 
of praktijk kan gebruikt worden; wij 
verloten hem of geven hem als prijs 
aan een van de deelnemers. Uiteraard 
vermelden we de milde schenker. 
 
U geeft geld: wij bezorgen u een fiscaal 
attest en gebruiken het bedrag voor 
een van de volgende items: 
 

 het huren van allerlei materi-
aal (nadar afsluitingen, elektronische 
klok voor tijdregistratie, tentje bij de 
aankomstzone, afhuren sporthal en 

douches, afhuren van een geluidsinstallatie enz.) 

 het aankopen van prijzen, (gelegenheids)truitjes, vlaggen of wimpels, mis-
schien een eigen elektronische klok, drukken van flyers enz. 

 (drank-)bonnetjes voor hem die vrijwillig meewerken als route-aanduider, 
hulp bij de catering enz. 

 
Zoals vorig jaar vermeldden we alle sponsors op onze site en op onze mobiele recla-
meborden. 
 
We danken u alvast om deze publicatie door te nemen en hopen uiteraard op uw 
medewerking te mogen rekenen. 
 
 



 

 


