
Partnership ALS Liga



Wat doet ALS Liga

ALS Liga is een vereniging die de belangen behartigt 
van Belgische ALS-patiënten (pALS) sinds 1995. 
Wij zijn een nationale non-profit organisatie voor  
mensen met ALS, aangewezen op donaties en  
opbrengsten uit acties. 
Het Bestuur en ons team bestaat uitsluitend uit  
ALS-patiënten, familieleden, vrijwilligers, professionelen 
en sympathisanten.

Missie en visie

• De leefwereld van pALS verbeteren door te ijveren 
voor de noodzakelijke aandacht op medisch,  
psychosociaal, financieel en moreel vlak

•	 Een toekomst waarin ALS geen doodsvonnis is, 
maar een geneesbare ziekte. Een wereld waar  
zowel oorzaak als remedie gekend zijn. 

Doelen

• Stimuleren en financieren van wetenschappelijk 
onderzoek via het fonds A cure for ALS®;

• Informeren en verlenen van psychosociale en  
administratieve ondersteuning aan pALS en opko-
men voor hun rechten bij de overheid en diverse 
instanties;

Gratis en op maat verstrekken van allerlei hulp- 
middelen en communicatie tools (o.a. rolwagens, 
spraakcomputers en tilliften)

https://www.als.be/nl/medewerkers
https://als.be/nl/Wat-doen-we
https://als.be/nl/Wat-doen-we
https://als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS


Partnership	pakketten	

We hebben uw steun nodig voor:
• De financiering van wetenschappelijk onderzoek
• Het ondersteunen en opzetten van psychosociale 

hulp
• Het uitwerken van een aanbod van hoogtechnolo-

gische hulpmiddelen (o.a. spraakapparatuur)
• Het organiseren van evennementen om het  

sociaal isolement te doorbreken (o.a. contact-
weekends)

De ALS Liga garandeert aan partnerbedrijven dat ze: 

• De verkregen fondsen enkel voor het specifiek  
afgesproken doel gebruikt;

• Correct en tijdig informeert over de aanwending 
van de financiële middelen;

• De afspraken naleeft over de communicatie van 
het partnership.

• Sluiten de pakketten niet op uw wensen aan? In 
overleg met u stellen wij graag een pakket op maat 
samen

Uw logo op onze 
communicatiekanalen

Uw banner op onze evenementen

Uw logo op onze website

Sponsorvermelding op 
onze sociale media

Uitnodiging voor evenementen

Vermelding met foto  
in onze online nieuwsbrief

Uw logo op onze 
communicatiekanalen

Uw banner op onze evenementen

Uw logo op onze website

Sponsorvermelding op 
onze sociale media

Uitnodiging voor evenementen

Uw logo op onze 
communicatiekanalen

Uw banner op onze evenementen

Uw logo op onze website

Sponsorvermelding op 
onze sociale media

Voor	2023	hebben	we	drie	ALS	Liga	Partnership	pakketten	uitgewerkt:

GOUD 
PAKKET 
5000 €

ZILVER 
PAKKET 
3000 €

BRONS 
PAKKET 
2000 €

https://als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://als.be/nl/hulpmiddelen
https://als.be/nl/hulpmiddelen
https://www.als.be/nl/node/685
https://www.als.be/nl/node/685


 
Contactgegevens ALS Liga België

ALS Liga België vzw met ondernemingsnummer 0455.335.321

Adres:
Vaartkom 17
3000 Leuven
België

RPR: Leuven

Tel.: 016/23.95.82
E-mail: info@als.be
Website: www.ALS.be
Verantwoordelijke: Evy Reviers

Uw partnership bedrag kan overgemaakt worden op ons bankrekeningnummer:

IBAN BE28 3850 6807 0320

van ALS Liga België, Vaartkom 17, 3000 Leuven
met passende mededeling (goud, zilver of brons partnership pakket)

U heeft uiteraard de vrijheid om af te wijken van onze 3 voorgestelde 
formules van partnership en om een bijdrage naar eigen vermogen te leveren. 

Bij intekening nemen wij verder contact met u op.
Alvast bedankt voor uw steun.

Geef	aan	fisc.attest@als.be	je	naam	en	adresgegevens	door	met	vermelding	graag	fiscaal	attest.

mailto:info%40als.be?subject=
https://als.be/

