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On The Move Bewegingsacademie 
 

The key to happiness is having dreams 

The key to success is making them come true 

– James Allen – 
 

On The Move Bewegingsacademie vzw (kortweg On The Move) biedt jong en oud recreatiesport 
waarbij plezierbeleving op de eerste plaats komt. 

De focus ligt niet op prestatie maar wel op een gezonde levensvisie. Wij streven ernaar om 
iédereen te laten bewegen, ook diegenen die zich beter voelen in een gemoedelijke omgeving 
zonder druk, die door beperkingen hun talent niet eerder konden tonen of die door ziekte een 
tijdlang niet mochten bewegen, maar nu graag (terug) willen sporten. Onze lesgevers bieden een 
individuele coaching zodat elke sporter binnen zijn eigen mogelijkheden kan trainen. 

We realiseren dit door sport aan te bieden in de meest ruime zin van het woord en de passie van 
onze coaches over te dragen op onze leden. Hierbij houden we vast aan belangrijke basiswaarden 
zoals respect voor anderen en voor elkaar. We creëren zelfvertrouwen en stimuleren de 
groepsgeest. Niet alleen kinderen en jongeren krijgen de kans om leuke contacten te leggen en 
vriendschappen te sluiten weg van de sociale media, ook volwassenen krijgen de mogelijkheid 
om aan zichzelf te denken en even de alledaagse stress en bekommernissen los te laten.   

Onze lidgelden houden we bewust laag om een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken en 
iedereen aan te zetten om te bewegen. Een gezonde geest in een fit lichaam! 

Om de kwaliteit van onze sportieve activiteiten te blijven 
waarborgen, moeten we regelmatig investeren in nieuw 
materiaal. 

Daarom proberen we via sponsoring voldoende 
financiële slagkracht te verwerven. Onze hieronder 
vermelde pakketten vormen het uitgangspunt voor 
gesprekken met geïnteresseerde sponsors over de 
exacte invulling van elk pakket. 

On The Move streeft naar een goede samenwerking, 
met een interessant aanbod voor de sponsor zodat voor 
beide partijen een win-winsituatie kan ontstaan. Naast 
deze uitgewerkte pakketten zijn er ook losse 
sponsormogelijkheden. 

Verder vindt u een overzicht van de 
sponsormogelijkheden. De genoemde prijzen gelden 

per jaar, maar de meeste sponsorcontracten worden afgesloten voor meerdere jaren. 

Andere ideeën voor invulling van een sponsorrelatie? Neem dan zeker contact op met onze 
sponsorverantwoordelijke Sigrid Van Houdt via secretariaat@otmsport.be. 
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Contact 
 

Wenst u meer informatie of wenst u het reilen en zeilen binnen onze club eens van naderbij te 
beleven? Dan verwelkomen wij u met open armen … 

 

Ons team: 

 Cynthia Van de Reck, voorzitter 

 Sigrid Van Houdt, secretaris - penningmeester 

 De crew die onze club een warm hart toedraagt en klaar staat om onze sponsors hartelijk 
te ontvangen op allerlei toffe activiteiten 

Ann Van Hoeydonck, Cynthia Van de Reck, Femke Bals, Jolien Leysen, Kimberly Meesters, 
Sigrid Van Houdt, Sophie Peeters; zijnde onze lesgevers. Ook staan nog er nog een boel 
mensen achter de schermen die niet vergeten mogen worden.  

 

 

Maatschappelijke zetel:  

On The Move Bewegingsacademie vzw 

Ondernemingsnummer: 0695.418.833 

Venstraat 57 – 2990 Wuustwezel   

GSM: 0470 743 703 

E-mail: secretariaat@otmsport.be   

Website: www.otmsport.be 
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Aanbod 

 

Onze club beoogt een uitgebreid en origineel sportaanbod. 

 My First Move: aanleren van 
basisbewegingen, gedeeltelijk 
gebaseerd op het 
bewegingsprogramma van 
Veronica Sherborne voor 
peuters van 18 maanden tem 1e 
kleuterklas. Ouder-kind lessen 
horen hier ook bij.  

 Multimove Mini’s: ontwikkeling 
van de basismotoriek aan de 
hand van twaalf cruciale 
basisbewegingen. Een les waar 
fantasie en eigenheid van het 
kind samenkomen. 

 Multimove Kids & Teens: We beleven sport rond de 12 basisvaardigheden eigen aan 
Multimove. Tegelijk wordt ons spelenderwijs en op een onderbouwde manier de basis 
aangeleerd van de circusgymnastiek in de éne les en in de andere eerder de nadruk gelegd 
op rope skipping technieken. 

 Dance & Move Mini’s: Tijdens deze les 
ontdekken we op een creatieve en leuke 
manier hoe we kunnen bewegen op muziek, 
ieder op zijn/haar eigen tempo. We sluiten dit 
uurtje af met een moment van ontspanning en 
bewustzijn. 

 Dance & Move Kids: We bouwen 
verder op een aantal basisbewegingen en 
leren op een toffe manier allerlei nieuwe 
pasjes die we gebruiken in superhippe 
combinaties op verschillende muziekgenres.  

 G-Party Move en G-Fun Move: 
oefeningen op muziek uit zowel gymnastiek- 
als danswereld voor mensen met een 
beperking 
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 Dance & Move Adults: Voorkennis van dans is voor deze les niet nodig, graag bewegen is het 
allerbelangrijkste. Via kleine stukjes techniek tijdens de opwarming maken we ons op een 
ontspannen manier bepaalde basic dansbewegingen eigen. Deze verweven we dan in een 
toffe choreografie. 

 Power Move 18+: toffe en eenvoudige choreografieën met makkelijk op te nemen 
bewegingen uit het aerobics-, BBB- en yogagamma uitgevoerd op trendy muziek  

 Zen Move 18+: samen op zoek naar innerlijke rust door middel van specifieke bewegingen, 
geïnspireerd door yoga en Pilates, met invloeden van mindfulness. 

 Soft Move: gericht op doelgroep 55+, biedt deze les een uurtje bewegen op een iets rustiger 
tempo. Een mix van aerobics-, BBB- en yoga-oefeningen 
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Activiteiten en sponsoring 

 

On The Move wordt geleid door een jong en ambitieus team van gemotiveerde lesgevers en 
medewerkers met jarenlange ervaring.  

Door onze bewegingsacademie te sponsoren wordt uw firma mee het gezicht van een jonge en 
energieke sportclub. U bouwt mee aan de groei van een vereniging waarin gezond en 
ongedwongen bewegen centraal staat. 

Niet alleen kinderen en jongeren krijgen de kans om leuke contacten op te bouwen en 
vriendschappen te sluiten zonder steeds terug te vallen op sociale media, ook volwassenen krijgen 
de mogelijkheid om aan zichzelf te denken en even de alledaagse stress en bekommernissen los 
te laten. 

Belangrijk is dat u als sponsor wint aan naambekendheid. In dat opzicht zijn wij niet enkel op zoek 
naar sponsoring op lange termijn maar bieden wij ook verschillende formules aan op korte termijn 
d.m.v. promomateriaal. Alles staat in het teken van een gezonde geest in een fit lichaam. U, als 
sponsor, staat hier uiteraard volledig achter.  

 

 

Wij danken u om deze sponsoring in 
overweging te nemen.  

Voor meer informatie: 

E-mail: secretariaat@otmsport.be 

Website: www.otmsport.be 

Telefoon: 0470 743 703 
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Onze pakketten 

 

Step In Move € 100 / sportjaar 

On The Move zorgt voor: 

 Vermelding van uw bedrijfsnaam op onze website – we worden vrienden op 
Facebook en Instagram en kunnen zo mekaars berichten liken en delen.   

 U wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club en ook steeds 
uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen.  

 

 

Basic Move € 200/ sportjaar 

On The Move zorgt voor: 

 Vermelding van uw bedrijfsnaam op onze website – we worden vrienden op 
Facebook en Instagram en kunnen zo mekaars berichten liken en delen.   

 We maken een gepersonaliseerde post op FB en Instagram zichtbaar voor al onze 
leden en volgers. Deze post wordt ook opgenomen in de nieuwsbrief.  

 U wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club en ook 
steeds uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen.  
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Advanced Move € 300 / sportjaar 

On The Move zorgt voor: 

 Vermelding van uw bedrijfsnaam op onze website – we worden vrienden op 
Facebook en Instagram en kunnen zo mekaars berichten liken en delen.   

 We maken een gepersonaliseerde post op FB en Instagram zichtbaar voor al onze 
leden en volgers. Deze post wordt ook opgenomen in de nieuwsbrief.  

 U wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club en ook steeds 
uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen.  

 We hangen uw banner op bij elk evenement dat wij organiseren.  

 U krijgt een gratis sportjaar bij On The Move, u kan dus een volledig sportjaar een 
les naar keuze voor u of één van uw gezinsleden uitkiezen. 

 

Gadget Move 

Uw bedrijf sponsort onder de vorm van aankoop van diverse 
gadgets, die zowel inzetbaar zijn tijdens de lessen als bij 
evenementen. Doorheen het jaar worden op evenementen 
ook diverse props gevraagd voor het aankleden van het 
podium en de zaal. Hierbij kan ook mondeling reclame 
gemaakt worden. 

Bepaal samen met ons het te sponsoren bedrag. 
 

On The Move zorgt voor: 

 Zichtbaarheid van uw bedrijfslogo op aangeleverd promomateriaal / giveaways  

Enkele voorbeelden: 

- Zweetbandjes of stappenteller 

- Strandballen 

- Schrijfblok en post-its  

- Petjes 

- Pennen  

- Zeep en verfrissende spray      
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U kan ons ook steeds steunen door: 

 Aanleveren van tombolaprijzen   

 Aanleveren van materialen voor inrichting van de zaal / evenement / activiteit 

 Aanleveren van eten en drinken voor events  

 

HARTELIJK BEDANKT! 
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Sponsorovereenkomst 

 

Tussen partijen: 

1. On The Move Bewegingsacademie vzw, Venstraat 57 – 2990 Wuustwezel, hierna “de 
sportclub” genoemd; 

 

2. en …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(naam + adres + BTW-nummer) hierna “de sponsor” genoemd 
 

werd overeengekomen: 

1. De sponsor betaalt hierbij aan de sportclub het bedrag van : …………………………euro  

2. De sportclub belooft hierbij aan de sponsor om aan alle voorwaarden te voldoen, zoals 
vermeld in het sponsordossier (gedurende ..…. jaar van ………… tot ……………). 

3. De sponsor ontvangt hiervoor een factuur van de sportclub. 

4. Het bedrag moet binnen een termijn van 30 dagen na datum van de overeenkomst 
overgeschreven worden met vermelding “sponsoring + naam” op rekeningnummer  
BE44 1431 0360 9845 (GEBABEBB) van On The Move Bewegingsacademie vzw, 
Venstraat 57 – 2990 Wuustwezel (ON: 0695.418.833) 

 

De sponsor opteert voor: 

 Step In Move – 100 euro 

 Basic Move – 200 euro 

 Advanced Move – 300 euro 

 Gadget Move   keuze: ………………………………………………………    aantal: ……………………. 

Totaalbedrag (exclusief BTW) ………………………………………………………………………………..………… euro 
 

Opgemaakt in tweevoud te Wuustwezel op ………………………………………………….……… (datum) 

Elke partij verklaart een exemplaar ondertekend en ontvangen te hebben. 

Voor akkoord,       Voor akkoord,   

 

Sigrid Van Houdt      …………………………………….    
Penningmeester      …………………………………….    
Voor de sportclub       Voor de sponsor 
 


