
75 JAAR
JEUGDKAMPEN
IN HEUVELSVEN
S P O N S O R D O S S I E R  



In oktober 1946 werd het domein Heuvelsven gekocht om er een ‘vakantiedorp’ van te
maken, voor en door jongeren. Dit maakt de vereniging tot een pionier van het
georganiseerd jeugdwerk. V�fenzeventig jaar later hebben duizenden jongeren er enkele
weken van hun vakanties doorgebracht. Kena vzw, die de vakantiekampen organiseert
en Heuvelsven vzw, die het vakantiedomein beheert, vieren het 75-jarig bestaan van
deze prachtige thuishaven met een reeks van activiteiten en evenementen.  

Dit jubileum valt immers samen met een aantal belangr�ke transities binnen beide
verenigingen (verjonging van het bestuur, nieuwe generatie kampverantwoordel�ken,
renovaties en uitbreidingen van faciliteiten, aanwerving van nieuw personeel, etc.). We
zien in dit feestjaar een waardevolle periode om enerz�ds stil te staan b� onze roots en
de ontstaansgeschiedenis van het domein en om anderz�ds ons unieke pedagogisch
project te actualiseren.  

Om het feestjaar met een hoogtepunt af te sluiten organiseren we op zaterdag 3
september 2022 een Grote Revue voor een 400-tal gasten in de AED Studios in Lint.  

75 jaar jeugdkampen in Heuvelsven! 



Over Kena VZW

Jaarl�ks bereiken we een 500-tal kinderen en jongeren tussen de 8 en 18
jaar oud.  
Kena kan rekenen op een team van jaarl�ks een 250-tal vr�willigers.  
Kena heeft 1.733 volgers op Facebook en 572 volgers op Instagram.  
De website van Kena werd in 2021 18.122 keer bezocht.

Kena streeft naar het creëren van een veilige thuishaven midden in de stille
natuur waar plaats is voor kinderen en jongeren om zich volledig uit te leven
en waar voldoende plaats is om volledig tot rust te komen. Een veilige
thuishaven waar jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen.  Deze
positieve en open sfeer creëert kansen om zichzelf en anderen te ontmoeten.

Kena boost het zelfvertrouwen van haar deelnemers waardoor ze uitgroeien
tot zelfbewuste jongeren. Jongeren k�ken hierdoor positiever naar zichzelf en
de toekomst en dragen actief b� aan een betere leefomgeving. Door haar
unieke sociaal-inclusieve werking inspireert ze haar deelnemers, de
jeugdsector en de samenleving. 

 

Over Heuvelsven VZW
Heuvelsven is een jeugdvakantiecentrum, 16 ha groot, gelegen in het
Nationaal Park de Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem (provincie Limburg).
Heuvelsven biedt een uniek kader voor eigen spel- en sportactiviteiten,
groepsvorming, bezinning en milieueducatie. Heuvelsven wordt gedragen door
een 10-tal actieve vr�willigers die geloven in het project van Kena en het
potentieel van het domein voor de toekomstige generaties jongeren.   



Waarom sponsoring?

Kortingen voor sociaal kwetsbare deelnemers: samen met het steunpunt Iedereen
Verdient Vakantie bieden we met behulp van sponsoring kortingen aan, zodat ook
deelnemers met een laag budget de weg naar onze kampen vinden. 

Jaarl�ks organiseren we een bouwkamp. T�dens het jaarl�ks bouwkamp zetten 40
jongeren van 14 tot 18 jaar oud zich in om de spel- en sportinfrastructuur van het
jeugdvakantiecentrum te verbeteren. Onder begeleiding van professionele
begeleiding van vakmannen en jeugdwerkers dragen we zo ons steentje b� aan het in
stand houden van het domein Heuvelsven. Uw steun gaat naar de aankoop van de
hiervoor benodigde materialen.

Om onze kampen toegankel�k te houden voor iedereen streven we ernaar om de
inschr�vingspr�s laag te houden. Om dit te bereiken zetten we binnen de werking
bewust in op eenvoud. Daarnaast doen we beroep op sponsors voor specifieke projecten:  

 



de meer dan 1000 (ex-)vr�willigers en hun familieleden 
de deelnemers van de kampen en hun familieleden 
partners en sponsors van beide organisaties 

Je kan ons steunen op twee manieren, via sponsoring in ruil voor visibiliteit of via een gift waarvoor u
een fiscaal attest ontvangt.  

Sponsoring 
In ruil voor sponsoring bieden w� visibiliteit voor uw onderneming t�dens onze Grote Revue
show op zaterdag 3 september 2022. Het wordt een show met zang, theater, projectie en
livemuziek waarb� we de talenten van de jongeren in de k�ker zetten, ons jubileum willen vieren
en onze achterban willen bedanken.  

We verwelkomen … 

We verwachten een 400-tal aanwezigen. Het evenement gaat door in de AED studios, een groot
mediacomplex gelegen te Lint (provincie Antwerpen). Z� z�n tevens sponsor van dit evenement. 

We werken met drie sponsorformules: 

Op welke manier kan j� steunen?

 
Gouden
Pakket

Zilveren
Pakket

Bronzen
Pakket

Logovermelding op de website van Kena en heuvelsven    

Logovermelding en link bedr�fswebsite via Facebook en Instagram    

Logovermelding in het magazine '75 jaar Heuvelsven' 
- minstens 750 oplagen

   

Logovermelding in het magazine, inclusief een halve A4 – minstens
750 oplagen 

   

Logovermelding in schermprojectie t�dens Grote Revue show    

Logovermelding in de aftermovie van Grote Revue  
– gedeeld via de Social Media kanalen 

   

Mogel�kheid om promotiemateriaal zoals een beachflag te
plaatsen t�dens Grote Revue 

   

Mondelinge vermelding van uw bedr�fsnaam in het dankwoord
van de presentators van de Grote Revue 

   

Gratis toegangstickets voor Grote Revue 5 2  

 
750
EUR

500
EUR

250
EUR

Overtuigd? Stuur ons snel een mail naar info@kena.be en 
w� bezorgen je de sponsorovereenkomst en meer details.

mailto:info@kena.be


https://www.kena.be/ 
https://www.facebook.com/kenakamp 
https://www.instagram.com/kenavzw/ 
https://www.youtube.com/user/KenaKamp 

https://www.heuvelsven.be/ 
https://www.facebook.com/jeugdverbl�fHeuvelsven 

 

Giften 
Geen interesse in sponsoring, maar wenst u onze vereniging graag te steunen? Via onze
projectrekening b� de Koning Boudew�nstichting BE10 0000 0000 0404 (BIC:
BPOTBEB1) kan je een vr�e gift leveren met de gestructureerde mededeling:
“623/3702/90034”. De Koning Boudew�nstichting verleent haar medewerking aan het
project. Giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een
belastingvermindering van 45% op het werkel�k gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

Website & Social Media:

Meer info: Wouter Driesen
Kena vzw – info@kena.be – 089/36 45 31
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