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VOORWOORD
Beste partner, 

2020 was voor iedereen anders dan gepland. Ook onze club moest ingrijpende aanpassingen doorvoeren in het voorbije coronajaar.  Sinds maart werden alle trainingen 
aangepast of uitgesteld, wedstrijden en tornooien werden grotendeels geannuleerd en onze clubactiviteiten (en jammer genoeg een deel van onze inkomsten) werden 
drastisch teruggeschroefd. 
 
Maar we bleven niet bij de pakken zitten en we zochten naar oplossingen. We gingen bijvoorbeeld buiten trainen, met afstand.  
We digitaliseerden onze werking met online reservatiesystemen en we gingen actief op zoek naar nieuwe leden en meer interactie.  
De samenhang en motivatie binnen de club blijken sterker dan ooit. Dat sterkt me in de overtuiging dat we dit annus horribilis snel achter ons zullen laten! 

We kijken alvast vol optimisme en goede moed naar de toekomst. Er staan ons immers mooie jaren te wachten. We organiseren in het najaar van 2021 al voor de 40e keer (!) 
ons internationale clubtornooi “Flanders’ Classic”. In 2023 bestaat de club 50 jaar en dan zetten we onszelf in de bloemetjes voor ons gouden jubileum. En natuurlijk werken  
we onvermoeid verder aan onze dagdagelijkse opdracht, meerbepaald om de kickbokssport op een semi-professionele en inclusieve wijze uit te dragen in groot Beveren 
en ver daarbuiten.  
 
Daarom reiken we u de hand. We hebben uw steun nodig als club- en/of tornooisponsor. Wilt u uw zaak of bedrijf associëren aan een dynamische en professionele club?  
Wilt u meegroeien met onze club en de kickbokssport? Wil u een voetje voor bij onze 175 leden en honderden sympathisanten? Dan hopen we dat we de komende jaren op 
uw sterke schouders mogen rekenen om het Beverse verenigingsleven en de sportieve ambities van de grootste kickboksfamilie van Vlaanderen vleugels te geven.  

Wij zijn er klaar voor. We hopen u snel te ontmoeten om een partnership uit te werken.  
 
Met vriendelijke groeten, 

Marc De Block 
Voorzitter / Coach 

Evelyn Neyens 
World Champion -60kg (2015, 2017) 

Marc D’Hondt 
Jeugdcoach / Black Belt 6eDAN 



3 IJZERSTERKE REDENEN OM SPONSOR TE WORDEN 
(EN DAT KAN AL VANAF €500/JAAR!)

U STEUNT EEN AMBITIEUZE CLUB U GROEIT MEE MET EEN AMBITIEUZE SPORT U KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG

1 2 3We zijn een lokale Beverse club, maar 
door onze jarenlange inzet draaien we 
mee aan de top van het kickboksen.  

Het is onze missie en ambitie om de 
kickbokssport in Beveren en ver 
daarbuiten voor iedereen bereikbaar 
te maken. Dat doen we door een 
inclusieve werking en door onze 
lidgelden zo democratisch mogelijk 
te maken. 

Daarbij staat veiligheid altijd voorop 
met goed opgeleide coaches en 
intensieve persoonlijke begeleiding.

Ondanks het feit dat we al 47 jaar actief zijn, blijft er voor de 
kickbokssport nog veel groeipotentieel. Daarom zetten we 
de deuren open voor jong en oud, ervaren atleet of 
beginner. We willen dat iedereen de kans krijgt om de 
microbe te pakken te krijgen. 

De komende jaren willen we verder groeien met een meer 
professionele aanpak en grote ambities voor ons 
clubtornooi.  
Tenslotte staan we aan de vooravond van een Olympische 
carrière voor de kickbokssport. Als Europese traditieclub 
gaan we de komende jaren voluit voor internationale eer 
en glorie. 

En daar kunt u deel van uit maken! 

We kennen uw bedrijfs- of marketingdoelstellingen niet, maar 
de return on investment is duidelijk: 
• corporate social responsability: u steunt een lokale 

vereniging en verlaagt de drempel naar een gezonde 
activiteit en sport 

• marketing: afhankelijk van de sponsorformule verzekert u 
zich van zichtbaarheid en interactie met onze 
kickboksfamilie door logo-integratie in onze owned media, 
shared content, toegang tot give-aways, zichtbaarheid op 
trainingsmomenten, tornooien en clubkledij. 

• sales: u hebt een rechtstreekse lijn met honderden 
Beverse sporters, ouders en sympathisanten. En natuurlijk 
koopt onze club het liefst aan bij onze partners. 

• Internationaal event: afhankelijk van de sponsorformule 
wordt u partner of titelsponsor van een officieel WAKO-
evenement. In die formules zijn ook bijkomende en 
exclus ieve VIP arrangementen, t ickets en PR-
mogelijkheden.
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KICKBOKSEN



KICKBOXING. DA’S ONZE SPORT. OLYMPISCHE TOEKOMST.

Kickboksen is intensieve, en tegelijkertijd erg complete sport: het hele 
lichaam moet tijdens kickboksen aan het werk. En even belangrijk dan het 
fysieke, is het mentale luik van de sport. Concentratie, doorzetting en 
zelfvertrouwen spelen een cruciale rol bij kickboksen.

Tijdens onze training op woensdag- en vrijdagavond oefenen we 
op algemene conditie, lenigheid en uithouding. Dat combineren we met 
been- en vuisttechnieken die we toepassen in sparring-oefeningen.

Binnen het kickboksen zijn er 7 disciplines of varianten (die door de 
internationale federatie WAKO worden gereguleerd). Onze club richt zich 
op Pointfighting. We trainen en vechten op de tatami, wat het traditionele 
karakter nog eens extra onderstreept. 
Op de site www.wakobelgium.be (de officiële Belgische 
kickboxingfederatie) leert u alles over de verschillende displines binnen het 
kickboksen. 

Sinds juni 2021 is 
WAKO - de 
internationale 
federatie - door het 
IOC erkend als 
volwaardig lid van de 
Olympische familie, 
waardoor het 
kickboksen een 
Olympische discipline 
wordt. Wanneer we op 
de Zomerspelen staan, 
weten we niet zeker,  
maar we debuteren 
alvast tijdens de 
Europese Olympische 
Spelen van 2023. 
We komen eraan!

 

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org 
 
 

  
Roy Baker 
President 
World Association of Kickboxing 
Organizations (WAKO) 
Via Alessandro Manzoni 18 
20900 Monza 
Italy 

 
Sports Department 
 
Ref. No. CKML/CIGH/2021 
By e-mail only 
 

 Lausanne, 10 June 2021 
 

2021 full IOC recognition - World Association of Kickboxing Organisations (WAKO) 
 
Dear President, dear Roy, 
 
We hope you and your team are well. 
 
We are delighted to inform you that the IOC Executive Board met today and it will present 
a recommendation to grant full recognition of the World Association of Kickboxing 
Organisations (WAKO) to the IOC Session at its meeting on 20-21 July in Tokyo (JPN). 
 
We would like to warmly congratulate you on this achievement, which acknowledges the 
work and accomplishments in terms of Institutional development and the promotion and 
progress of your sport and its related aspects. 
 
Due to the current restrictions implemented for Tokyo to ensure the successful hosting of 
the Olympic Games, we are working to ensure that a live feed connecting you to the IOC 
Session will be available. 
 
We will contact you shortly to provide you with the technical requirements to proceed. 
 
We remain at your disposal should you require further information on this matter. 
 
Very best regards,  
 
 

  

Kit McConnell  
Sports Director  

Irina Gladkikh 
Associate Director – Winter and 
Recognised Sports & IF Relations 

 
 
Cc: Raffaele Chiulli, ARISF President 

http://wakobelgium.be


3 WERKDOMEINEN

Onze jongste leden zetten bij ons hun 
eerste stappen in het kickboksen met 
veel aandacht voor lenigheid, 
algemene conditie en discipline.  
Daarnaast brengen we ze op speelse 
wijze de basistechnieken van het 
kickboksen bij.

Conditietraining, lenigheid en 
behendigheid worden 
gecombineerd met de stoot- en 
traptechnieken van het kickboksen. 
Onze club spitst zich vooral toe op 
de discipline "pointfighting".

We hebben een rijk palmares met 
verschillende Europese en 
wereldkampioenen. We stomen 
de meest getalenteerde 
kampers klaar om deel te nemen 
aan nationale en internationale 
WAKO tornooien.

CompetitieploegRecreatieve training (12+)Training jeugd (t.e.m. 12 jaar)



DE CLUB



ONZE CLUBAl sinds 1973 timmert Contact Karate Beveren aan de weg 
van de Belgische kickbokswereld. 

Kickboksen (of "contact karate") is een sport die in de jaren 
zeventig kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het is 
een combinatie van klassieke, eeuwenoude 
karatetechnieken, aangevuld met moderne en dynamische 
vuistregels uit het Angelsaksische boksen. Binnen het 
kickboksen legt onze club zich toe op ‘pointfighting’, één 
van de disciplines op de tatami. 

Voor onze club vormt kickboksen het ideale platform om 
met onze leden op recreatieve en competitieve wijze te 
werken aan basisconditie, fysieke gezondheid, mentale 
weerbaarheid, discipline en team spirit. 

Een andere belangrijke hoeksteen van onze werking is het 
competitiegebeuren: we organiseren en nemen deel aan 
nationale en internationale wedstrijden (gecertifieerd door 
de internationale kickboxfederatie WAKO en de Belgische 
federatie WAKO Belgium). 
  
Met 175 leden zijn we grootste kickboksfamilie van 
Vlaanderen. We verwelkomen nieuwe leden - ongeacht hun 
rang, stand, geloof, huidskleur of overtuiging - nog steeds 
met open armen. 



TRADITIE
Wat in 1973 begon als een bescheiden 

vriendenclub - die toen nog  
Taekwondo beoefenden - groeide over de jaren 

uit tot een goed georganiseerde 
traditieclub met 175 leden  

met een aanzienlijk nationaal en 
internationaal palmares.

Naast de reguliere werking waarbij we onze 
leden op hun niveau meenemen in de wereld 
van het kickboksen, hebben we altijd veel tijd, 

middelen en energie geïnvesteerd in 
het opleiden van competitiekampers. En die 

kampers werden veelvuldig kampioenen. Onze 
trofeeënkast blinkt van het brons, zilver en goud 

en kraakt onder het gewicht van trofeeën, 
medailles en eretekens. 

Na bijna 50 jaar blijven we onze sport vanuit het 
Waasland op de kaart zetten. We vinden het 
belangrijk dat jonge mensen sporten. Dat ze 

waarden als samenhorigheid, respect en 
discipline meekrijgen.  Want zo worden ze niet 

alleen betere atleten, maar ook mooiere 
mensen.



Contact Karate Beveren wil de principes en technieken van het kickboksen 
uitdragen en met de nationale federatie WAKO Belgium de verdere 
professionalisering van de sport vorm geven. Het zo goed mogelijk aanleren van 
de sport en discipline is voor elke trainer van Contact Karate Beveren een 
hoofddoel. 

De club biedt aan elk toekomstig of aangesloten clublid een mogelijkheid tot het 
beoefenen van het kickboksen op een verantwoorde en veilige manier. De 
trainers binnen de club zijn één voor één erkend en opgeleid door Sport 
Vlaanderen (voorheen: BLOSO) waarbij de verantwoordelijkheid tot een goede en 
verantwoorde training altijd wordt gehandhaafd.  
 
Door te werken met een groepensysteem en expertiseniveaus (kleurgordels met 
extra vaardigheidsgraden) krijgt iedereen de begeleiding die past bij zijn of haar 
niveau. We zetten zowel in op een recreatieve als een competitieve werking, 
zodat we vanuit een brede ledenbasis onze sportieve ambities volop kunnen 
waarmaken.  

Naast veiligheid, traditie en discipline staan we garant voor gelijkheid. Iedereen, 
ongeacht rang of stand, ras of geslacht, geloof of overtuiging is welkom om op 
voet van gelijkheid en inclusie deel uit te maken van onze familie. Om dat waar te 
maken, willen we ook onze prijszetting zo democratisch mogelijk maken.  Een 
groot deel van onze inkomsten wordt daarom per definitie opnieuw geïnjecteerd 
als werkingsmiddelen voor de club. 

MISSIE



KAMPIOENEN
De voorbije 47 jaar hebben we hard gewerkt om onze sport een 
platform te geven in Groot-Beveren. Met onze competitieploeg 
hebben we ook altijd de ambitie gehad om dat harde werk letterlijk 
en figuurlijk te verzilveren op nationale en internationale 
wedstrijden en tornooien. Deze aanpak heeft gewerkt: naast een 
karrenvracht medailles en titels, hebben we talent dat zich 
internationaal kan meten met de kickbokstop.  We hebben 
verschillende Belgische, Europese, en wereldkampioenen onder de 
leden en zelfs Grand Champions. Work hard, play hard.

WK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Goud 1 1 1 1 1 - - 2 1 1 -
Zilver 2 7 3 1 2 1 - 1 2 1 -
Brons 2 1 6 4 4 6 1 3 1 3 -

BK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Goud 20 15 10 15 14 10 20 14 15 12 11
Zilver 11 14 7 - 7 10 7 6 - 5 10
Brons 12 - 7 - 10 13 - 1 - 2 3



ENKELE CIJFERS Het ledenaantal fluctueerde over de jaren tussen de 120 en meer dan 200 leden. Momenteel tellen we - 
ondanks COVID19 - ongeveer 170 leden. Ons inclusief en open karakter maakt dat we een mooie 
verscheidenheid aan mensen vertegenwoordigen. Al deze mensen wonen, winkelen, werken en leven in groot 
Beveren. Uw bijdrage zal dus niet onopgemerkt blijven. 

In 2019 hadden we 171 leden.  Girl power! 44% van onze 
leden is een meisje/vrouw.  
Dat vinden we een kroon op 
het werk om de sport 
inclusief en toegankelijk te 
maken.CKB

45 90 135 180

49362657

-12 12-15 16-18 18+

We zetten in op SoMe om onze 
bestaande leden, nieuwe leden, 
fans en sympathisanten te 
verenigen rond het verhaal en 
de activiteiten van onze club. 
 
Met een nieuwe look& feel 
hebben we onze FB pagina in 
2020 opgefrist; vanaf 2021 
zetten we ook volop in op 
Instagram en Youtube.

Meten is weten. Op basis van 
statistieken en user behaviour 
hebben we onze digitale 
kanalen ge-update en future 
proof gemaakt. Bovendien 
zijn ze responsief voor mobile 
zodat uw merk altijd, op elk 
scherm, op een professionele 
manier meegenomen wordt 
in onze kanalen.



IN PICTURES 
(A -12 YR TRAINING SESSION)



EVENTS



DE ‘FLANDERS’
De Flanders - of “Flanders International 
Kickboxing Cup" - is onze jaarlijkse 
hoogmis. Eind september zetten we de 
deuren van de dojo open en verwelkomen 
we nationale en internationale deelnemers 
voor dit officiële WAKO World Series-
tornooi. 
 
Het deelnemersveld over de twee dagen 
van het weekend schommelt van jaar tot 
jaar tussen de 800 en 1.200 deelnemers. 
 
Alle clubleden in 135 landen die door 
WAKO International worden erkend 
kunnen deelnemen, waardoor ons 
deelnemersveld elk jaar opnieuw erg 
divers is. 
 
In 2021 maken we ons klaar voor de 40e 
editie (!). Na het mislukte covid-jaar, willen 
we er een feesteditie van maken met een 
nieuwe look en meer zichtbaarheid. 
Contact Karate Beveren speelt weer mee 
op topniveau. 

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor
sponsor sponsor

In onze Platinum 
sponsorformule wordt u 
presenting partner  
van het event en  
integreren wij uw merk  
in alle online en offline 
touchpoints rond ons 
grootste evenement.



BK (MEI)

CLUBKAMPIOENSCHAP 

MOEDERDAGONTBIJT (MEI)

CLUBBARBECUE (JUNI/JULI)

& KERSTFEEST (DEC)

SINTERKLAAS (DEC)

Er is meer dan de Flanders Cup. We organiseren 
regelmatig evenementen voor en met onze leden. 
Natuurlijk creëren we hier ook content en 
zichtbaarheid voor onze sociale kanalen, waar u als 
partner uw voordeel uit haalt. 

We zijn jaarlijks gastheer van het Belgisch 
Kampioenschap. Dat is het kleine broertje 
van de Flanders, waar vooral nationale 
clubs aan deelnemen. 

De meimaand staat ook bij Contact Karate 
Beveren in het teken van de mama’s. We 
verwennen ze met een luxueus ontbijt dat 
we aan de deur bezorgen.

De goedheilig man komt elk jaar langs 
met een attentie voor de kleinste, 
maar ook voor alle andere leden. 
Normaal komt hij zelf even langs op de 
training, in 2020 mochten wij zelf voor 
hulppiet spelen.

De boog moet niet altijd gespannen staan. 
Tijdens de clubbarbecue nodigen we leden, 
familie, fans en… onze sponsors uit voor een 
zomers evenement. 

We sluiten ons jaar af met het clubkampioenschap en ons 
kerstfeest.  Een ideaal moment om als sponsor aanwezig te zijn 
op een ongedwongen moment.

CLUBACTIVITEITEN



TORNOOIEN

Van zodra het weer veilig kan, vindt u 
ons terug op de grote Europese 
kickbokstornooien. We zijn in 2021 
dus trouw op post in Hamburg, 
Lünen, Amsterdam, Athene en andere 
WAKO tornooien. 
 
Dat doen we omdat we verzot zijn op 
kickboksen, maar ook om ons letterlijk 
en figuurlijk te meten met de 
wereldtop.  
 
Om de drempel zo laag mogelijk te 
maken, sponsort de club steevast een 
stukje van de deelnameprijs voor onze 
leden. Zo worden we allemaal samen 
steeds sterker. 
 
Benieuwd hoe een officieel gevecht 
op internationaal niveau eruit ziet? 
Neem dan een kijkje op ons YouTube-
kanaal en beleef het vanop de eerste 
rij. 



PARTNERS



SPONSORFORMULES

  SILVER PARTNER  
PLATINUM  
PARTNER

U steunt de club en komt door een mooie 
zichtbaarheid in rechtstreeks contact met de 
leden. 

Uw logo wordt (klein) geïntegreerd op onze 
website, AV-schermen en u krijgt een 
beachflag (165cm) op onze trainingen en 
events. 
U krijgt 1 Facebook en 1 Instagrampost ter 

beschikking. Naast een logovermelding hebt u 
recht op een partnerpagina op onze website. 
U komt 1x per jaar in de nieuwsbrief van de 

club.

 Alles van Silver, maar ook… 
  

U profiteert maximaal van de visibiliteit die 
we genereren 
We nemen u mee als partner in alle officiële 

clubpublicaties en briefwisseling 
U krijgt 2 Instagram- en 2 Facebookposts per 

jaar 
U komt 2 x per jaar in onze newsletter.  
U krijgt een roll-updisplay (85x200cm) en een 

grotere beachflag (245cm) 
U kunt samplen tijdens onze events 
U krijgt 4 standaard-ontbijtboxen 

(moederdag), 4 truien van de club en 16 tickets 
voor de Flanders Cup.

 Alles van Gold, maar ook… 
  

U steekt er met kop en schouders 
bovenuit, want u bent 
naamsponsor van de internationale 
Flanders Kickboxing Cup (een 
tornooi erkend door WAKO) 
U logo komt op de borst van (nieuw 

te maken) club-shirts. 
U krijgt een extra beachflag en 

banner en een grotere roll-
updisplay (120x200cm). 
U krijgt 10 standaard-ontbijtboxen, 

10 truien en 40 tickets voor de 
Flanders Cup. 

Buitenkans!

  GOLD PARTNER. 

De sponsoringstermijn loopt voor 1 seizoen (= 11 maanden van augustus tot en met juni)



RETURN ON INVESTMENT
PLATINUM GOLD SILVER

Documentatie en briefwisseling (logovermelding) X X X

Website (logovermelding) X X X

Website (partnerpagina) 1 1 X

Facebook (posts per jaar) 2 2 1

Instagram (posts per jaar) 2 2 1

Schermen (op evenementen - logovermelding) X X X

Schermen (op evenementen - videoclip) X X -

Newsletter (e-mail naar alle opt-in leden) 2 2 1

Beachflag (alle trainingen+eigen events) 2x (245cm) 1x (245cm) 1x (165cm)

Banner (doek) (op evenementen) 2 1 1

Roll-up display (alle trainingen+eigen events) 1x (120x200) 1x (85x200cm) -

Sampling (in moederdagontbijtpakket, clubbarbecue, sinterklaaspakket) X X - 

Moederdagontbijt-box (op 1 adres geleverd) 10 4 - 

Trui Contact Karate Beveren 10 4 1

Titelsponsor Flanders Classic (presenting partner) X - -

Logovermelding op alle specifieke Flanders Classic communicatie (tickets, armbandjes, 
signalisatie, e-mails) X - -

Tickets Flanders Cup 40 16 6

Presentatie medaille-uitreiking X - -

€ 3.000 / jr € 1.250 / jr € 500 / jr 

X : inbegrepen | - : niet beschikbaar



VISIBILITEIT FLANDERS CUP
PLATINUM GOLD SILVER

Uw logo/advertentie in het programmaboekje X X -

Uw logo op affiches X X -

Uw logo op reclameflyers X X -

Title sponsorship + logo vermeld op de VIP uitnodigingen X - -

Title sponsorship +  logo op inkomtickets en VIP tickets X - -

Title sponsorship + logo op de sponsorial + podium X Enkel sponsorwall -

Title sponsorship + logo op digitale schermen X Enkel logo -

Activiteit op maat ?
Natuurlijk staan we ook open om samen met onze Platinum of Gold partner te 
kijken naar een optioneel voorstel op maat. Denk aan een acte-de-présence, een 
demonstratie tijdens uw bedrijfsfeest of het sponsoren van onze digitale content. 
We willen de grootst mogelijk win-win creëren. Dat zit nu eenmaal in ons bloed.

EN… X : inbegrepen | - : niet beschikbaar



VISIBILITEIT 

Als partner kan je rekenen op visibiliteit op onze website 
(met logovermelding, een partnerpagina en/of doorklik naar 
uw website) en onze Social Mediakanalen (Facebook, 
Instagram).  We voorzien een dedicated post per jaar op 
Facebook. We zoeken ook naar interactie en samenwerkingen 
op maat (wedstrijd, quiz) met onze partners.

www.facebook.com/contactkaratebeveren

m.contact-karate-beveren.com

www.contact-karate-beveren.com

http://www.facebook.com/contactk
http://www.facebook.com/contactk
http://www.contact-karate-beveren.com


VISIBILITEIT “FLANDERS CUP”
Onze Platinum-sponsor wordt ook titelsponsor van dit internationale evenement. We 
integreren verder uw logo op alle specifieke communicatie en u krijgt toegang met uw 
merk tot het evenement (sampling, visibiliteit,…). 
Andere sponsors krijgen een beperktere toegang tot de communicatie voor/over dit 
evenement.

TICKETS PROGRAMME PARTICIPATE SPONSOR

WORK IN PROGRESS !

Lorem ipsum over 
de Flanders Cup. 
Hier kan vanalles 
staan; dat moeten 
we nog bepalen.

Contact Karate Beveren presenteert voor de 40e keer

KA Beveren | 25 + 26 september 2021

www.flanders-cup.com

Pointfighting | Light Contact | Kick Light | Musical Forms

Adres Prijs

KA Beveren 
25 + 26 september 2021



U levert een ontwerp aan voor een 
Beach vlag, roll-up display of spandoek 

(afhankelijk van de  partnerformule). 
We gebruiken die op alle evementen. 

U kunt ons dit ontwerp ook 
toevertrouwen; dan werken we een 

voorstel uit op basis van uw huisstijl  

Voor Facebook/Instagram kunnen we 
posts resharen of samen voor een 

ontwerp zorgen. 
 

Na 3 jaar is het materiaal voor u en kunt 
u het zelf verder gebruiken.

Facebook post

Logo-integratie / partnerpagina

Beach flag 

UW 
ONT- 
WERP

UW  
BOODSCHAP

UW  
BOODSCHAP

UW ONTWERP
Roll up display

UW 
ONT- 
WERP

Instagram post

Spandoek

CO-CREATIE

Ledenmagazine van  
Contact Karate Beveren

Augustus-Oktober 2021
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#01#01

In juni werden een  
heel aantal leden  
vereeuwigd op foto.
Heb je je laten  
fotograferen, check 
dan je foto op 
contact-karate-beveren.com/foto 
Deel gerust op je 
social media en tag
de club #contactkaratebeveren 
Later dit jaar volgen  
nog nieuwe foto- 
shoots.

                 We zijn              
                 weer  
                 vertrokken

Marc De Block
Voorzitter

De voorbije 18 maan-
den waren vreselijk 
voor elke sporter, maar 
geen enkele atleet is 
zo veerkrachtig als een 
kickbokser! Daarom 
staan we er weer en 
gaan we er voor. In 
deze nieuwe KIX! ver-
zamelen we info over 
komende activiteiten 
en ander clubnieuws. 
Laat ons weten wat je 
er van vindt.
 
Ush!

KALENDER 
Er staat in augustus, september en oktober nog wel wat op de 
agenda. 

8 tot de volgende

VU: Marc De Block | Niet op de openbare 
weg gooien | Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze publicatie met gekopieerd 
of gedeeld worden zonder voorafgaande 
toestemming | Augustus 2021

AUGUSTUS 
1 Start tweede seizoenshelft  
 Check je lidmaatschap als je nog niet betaalt hebt! 
15 Moederdagontbijt 
 Check www.contact-karate-beveren.com/shop
28 Scheidsrechteropleiding WAKO Belgium

SEPTEMBER 
1 Start “Maand van de sportclub”
25 Flanders Cup 2021
26  Flanders Cup 2021
29 Breng je sportclub naar school  
	 Leden	gaan	op	29	september	in	cluboutfit	naar	school

OKTOBER 
14 Start WK Senioren in Lido Di Jesolo (Italië)  
 Masters + 40 jaar en senioren alle disciplines 
 (tot 24 oktober)

Noteer ook alvast:
5-14/11  EK Younger older cadets en seniors 
  Budva, Montenegro
3-5/12   Heroes of Hamburg (iedereen kan meegaan)
6/12  Sinterklaas op bezoek (?)
  Tenminste... als alle kindjes braaf zijn geweest.
18/12  Clubkampioenschap  -12 jarigen en Kerstfeest
  Tenminste... als alle leden braaf zijn geweest :-)
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WWW.CONTACT-KARATE-BEVEREN.COM

Uit respect voor de sensei’s (coaches) en voor de sport, sluiten we elke training met een traditionele groet.  
Het lijkt ons een perfecte afsluiter voor dit dossier. 
Dank u voor uw aandacht en interesse. 
 
Een afspraak maken of bijkomende info? Contacteer ons op          ckbeveren@gmail.com of         +32 486 49 14 69.

V.U.: Marc De Block, Contact Karate Beveren. ®2021. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document met gekopieerd, gedeeld of gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Contact Karate Beveren. 

http://www.CONTACT-KARATE-BEVEREN.COM
mailto:ckbeveren@gmail.com

