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Stop Parkinson is een Belgische vzw die de ziekte van Parkinson onder 
de aandacht wil brengen en geld inzamelt voor wetenschappelijk 
onderzoek.

De oprichter en drijvende kracht is Ivo de Bisschop. Toen hij 62 was, 
kreeg Ivo een harde diagnose die zijn leven veranderde: er was bij 
hem Parkinson vastgesteld. Hij merkte al snel dat deze ziekte geen 
prioriteit is voor farmabedrijven. Hij wilde daar iets aan doen en richtte 
in 2019 de vzw Stop Parkinson op. 

Wat is Stop Parkinson?

Doel van Stop Parkinson?
 De ziekte van Parkinson onder de aandacht brengen door   
 zoveel mogelijk mensen te informeren en te sensibiliseren.

 Overheidsinstanties en farma-industrie aansporen om meer  
 samen te werken en meer middelen vrij te maken voor   
 onderzoek.

 Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek om binnen  
 de tien jaar de ziekte van Parkinson te stoppen, af te remmen of  
 te voorkomen.
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(St)rijden tegen Parkinson!
Parkinson is een hersenaandoening die ongeveer 40.000 Belgen treft. 
Ook al zijn er in de wereld meer dan tien miljoen parkinsonpatiënten, 
toch worden ze vaak vergeten.

Als er niets gebeurt, zullen er in 2040 drie keer zoveel patiënten zijn. 
Wetenschappers schatten dat ze – mits de nodige fondsen – binnen 
vijf tot tien jaar een middel kunnen vinden om Parkinson te stabiliseren 
of te genezen. In 2021 wil Stop Parkinson opnieuw bijdragen aan de 
financiering van enkel zorgvuldig uitgekozen onderzoeken. Daarvoor 
rekent het op steun van zowel bedrijven als particulieren.  

Studies tonen aan dat bewegen ideaal is voor parkinsonpatiënten. 
Daarom werden er al meerdere Stop Parkinson Walks georganiseerd. Nu 
staat er voor het eerst ook een Stop Parkinson Ride op het programma. 
In september trek ik met de fiets naar Santiago de Compostella. Alleen, 
maar hopelijk gevolgd en gesteund door velen. Met deze actie wil ik 
bedrijven en particulieren in beweging te krijgen om Stop Parkinson 
financieel te steunen.  Samen (st)rijden we tegen Parkinson!
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Op 10 september vertrek ik vanuit Doornik per fiets naar Santiago 
de Compostella. Met deze sportieve prestatie wil ik de aandacht 
vestigen op de ziekte van Parkinson en geld inzamelen voor de 
onderzoeksprojecten die Stop Parkinson financiert. Alles draait om 
bewegen en om dingen in beweging te krijgen. Uw bedrijf kan het 
onderzoek mee een duwtje in de rug geven door mijn fietstocht 
te sponsoren. In ruil krijgt u een factuur, zichtbaarheid in de 
communicatie rond de actie en veel dankbaarheid.

De sponsorformules

Bolletjes trui - 250 euro (excl. BTW)

• Logo op digitale flyer voor fondsenwerving particulieren
• Vermelding met tag in bedankingsposts op social media

Groene trui - 750 euro (excl. BTW)

• Return bolletjes trui 
+ Naamsvermelding op omslagfoto Facebookpagina Santiagogo
+ Naamsvermelding op de speciaal ontworpen wieleroutfit 
die gedurende de hele rit en de voorbereiding erop 
gedragen zal worden (zodra beschikbaar).

Gele trui - 1.500 euro (excl. BTW)

• Return groene trui met logo i.p.v naamsvermelding
+ Logo op actiepagina website Stop Parkinson
+ Vermelding met tag in alle posts op social media
+ 1 afzonderlijk bericht (inhoudelijk samen af te stemmen) 
op de Facebookpagina Santiagogo 

Regenboog trui - 2.500 euro (excl. BTW)

• Return gele trui met:
• 3 afzonderlijke berichten (inhoudelijk samen af te 
stemmen) op de Facebookpagina Santiagogo 
• 2 grote logo vermeldingen op de wieleroutfit (shirt + broek)

Contact
Dirk Vandervelden - 0495 23 96 02 - vandervelden.dirk@gmail.com

www.facebook.com/santiagogo2021


