
HIV ontrafelen 

nodigt u van harte uit op haar jaarlijks 

fundraisingevent op 09/12/2017 
 
HIV Ontrafelen is een initiatief aan de Universiteit Gent dat zich tot belangrijkste doel stelt om HIV 

te genezen.  

Reeds drie jaar op rij organiseerden wij samen met verschillende partners, waaronder talrijke 

restaurants, modehuizen, muzikanten en artiesten met succes een fundraising event waarbij HIV op 

een positieve manier onder de aandacht wordt gebracht en waarbij de opbrengst integraal naar het 

HIV Ontrafelen fonds gaat.  

Na deze drie succesvolle edities nodigt HIV Ontrafelen u op zaterdag 9 december opnieuw uit voor 

haar jaarlijks fundraisingsevent, ditmaal voor het eerst in het ICC Gent. Gastheer is naar goede 

gewoonte Luk Alloo – hij loodst u langs een grandioos Gents getint programma vol muziek, food en 

fashion. Naast culinaire verwennerij van o.m. Pakhuis, Foodsie, Belga Queen en Alice verwelkomen 

we niemand minder dan Gabriel Rios voor een exclusief optreden. Ook Federaal Minister Maggie De 

Block, seksuologe Goedele Liekens en farmacoloog Rudi Pauwels hebben hun aanwezigheid reeds 

bevestigd. Twijfel dus niet en schrijf je in via www.hivontrafelen.be en steun ons onderzoek – alle 

opbrengsten gaan integraal naar onderzoek ter genezing van HIV.  

Waarom? 

Wekelijks worden wereldwijd 25.000 mensen seropositief. Ondanks de enorme vooruitgang in de 

behandeling van HIV blijft dit virus het meest dodelijke ter wereld. De ziekte heeft niet alleen een 

impact op de fysieke en mentale gezondheid van diegene die seropositief is, maar ontwricht ook 

families, bedrijven en de zorgsector door bijvoorbeeld verlies van werknemers. Gezien de gevolgen 

van het virus op zowel individueel, maatschappelijk als sociaal vlak, blijft onderzoek naar HIV-

genezing levensnoodzakelijk. 

HIV Ontrafelen fonds 

Professor Linos Vandekerckhove slaagde erin om in enkele jaren een onderzoeksgroep uit te bouwen 

die zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar HIV-genezing. Hierdoor zijn we in staat binnen het 

Universitair Ziekenhuis Gent klinische studies uit te voeren die uniek zijn in de wereld. Bovendien 

dragen de HIV Ontrafelen events ertoe bij om de HIV-problematiek op een positieve manier in de 

kijker te zetten en zo beetje bij beetje het stigma rond HIV te verminderen.  

Tickets en sponsoren 

Ook u kan ons levensnoodzakelijk onderzoek steunen door aanwezig te zijn op dit geweldige event. U 

kunt zich inschrijven via onze site: https://ugent.congrezzo.nl/hivontrafelen2017. 

De prijs bedraagt 65 euro per ticket, inclusief diner, exclusief drank. 

Wenst u ons te sponsoren als bedrijf, serviceclub of in een andere hoedanigheid? Dan bieden wij u 

de volgend exclusieve formules aan:  

http://www.hivontrafelen.be/
https://ugent.congrezzo.nl/hivontrafelen2017


Bronzen sponsor 500€: 

- Uw logo wordt op onze website vermeld. 

Bronzen sponsor+ 800€: 

- Uw logo wordt op onze website en op het event vermeld 

Zilveren sponsor 1.600 €:  

- 1 VIP-tafel voorbehouden op uw naam met ‘full service’ 

- Nodig 10 personen uit aan uw tafel. Uw tafel wordt op een originele manier voorzien van uw 

logo indien gewenst 

- U wordt bediend aan tafel en u en uw tafelgenoten worden de hele avond in de watten 

gelegd, inclusief drankenpakket tijdens het eten 

- U hebt een uitstekend zicht op het podium 

 

Gouden sponsor 2.500 €: 

- 1 VIP-tafel voorbehouden op uw naam ‘full service’ (cf. zilveren sponsor) 

- Duidelijke visibiliteit van uw logo op het event, website en in alle communicatie rond het 

event.  

Platinum sponsor 5.000 €:  

- 2 VIP-tafels voorbehouden op uw naam ‘full service’ (cf. gouden sponsor) 

- Nodig 20 personen uit aan uw tafels 

- Duidelijke visibiliteit van uw logo op het event, website en in alle communicatie rond het 

event 

- Voor onze platinum sponsors voorzien wij als extra een toelichting van ons onderzoek op uw 

bedrijf en/of een uitgebreid bezoek aan onze laboratoria (2tal uren).  

Hoofdsponsor 10.000 €:  

- 2 VIP-tafels voorbehouden op uw naam ‘full service’ (cf. gouden sponsor) 

- Nodig 20 personen uit aan uw tafels 

- Duidelijke visibiliteit van uw logo op het event, website en in alle communicatie rond het 

event  

- Mogelijkheid tot neerzetten van een banner van uw bedrijf + projectie als hoofsponsor 

tussen activiteiten in de aula 

- Voor onze hoofdsponsors voorzien wij als extra een toelichting van ons onderzoek op uw 

bedrijf en/of een uitgebreid bezoek aan onze laboratoria (2tal uren).  

Over de voorbije jaren groeide dit fundraising event uit to “the place to be” en steeg het aantal 

gasten van 350 het eerste jaar naar bijna 800 het derde jaar.  

Na de drie eerste edities in de UFO wijken we voor ons jaarlijkse fundraisingevent dan ook uit naar 

het ICC Gent. Die verhuis heeft alles te maken met het succes van de voorgaande edities. Door de 

steun en talrijke aanwezigheid van gasten, partners en sympathisanten was het nodig dit jaar een 

grotere locatie aan te doen. We willen de mensen een nog grootser evenement bieden en op die 

manier ook meer fondsen verzamelen, want die blijven broodnodig. Ons doel is duidelijk: binnen 

een internationale, wetenschappelijke context samenwerken aan een definitieve genezing van 

HIV. Daar is financiële steun voor nodig, en daarom organiseren we jaarlijks deze fundraiser die de 



mensen ook dit jaar een geweldig programma biedt. Met Gabriel Rios ligt onze muzikale hoofdact 

trouwens al vast.  

 

 

Wij, vanuit de onderzoeksgroep, zijn steeds bereid dit project te komen toelichten in uw bedrijf, 

bij uw vrienden of in uw serviceclub om zo nog meer mensen/fondsen te mobiliseren.  

Deel deze uitnodiging gerust met uw netwerk en mobiliseer zoveel mogelijk mensen, of doe ons 

een voorstel voor een mogelijke samenwerking. Elke manier van sponsoring is uiteraard welkom 

en maakt een wereld van verschil.  

Contacteer ons gerust via mail of telefonisch voor andere, op maat gemaakte sponsorformules.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info rond het event vindt u via www.hivontrafelen.be of onze facebookpagina. Inschrijven als 
sponsor kan via mail naar hivontrafelen@ugent.be of telefonisch via 09/3329425.  
 
Hopend u te mogen verwelkomen  
 
Het HIV Ontrafelen team 

 

Prof. Linos Vandekerckhove 

Hoofd  HCRC, University Ghent 

 

http://www.hivontrafelen.be/
https://www.facebook.com/hivontrafelen/

