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Stop Parkinson.
Samen in 
beweging
tegen parkinson.
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5 jaar geleden stond mijn wereld stil. Ik was nog niet lang met 
pensioen en had zoveel plannen met mijn echtgenote, mijn 
kinderen en mijn 4 schatten van kleinkinderen. Ik merkte dat ik 
moeite kreeg om mijn veters te knopen, ik kreeg meer en meer 
krampen in mijn handen,...

“U heeft de ziekte van Parkinson, mijnheer De Bisschop” wist de 
neuroloog me te vertellen. “Ok, en wat nu? Welke behandeling 
kan ik volgen?” vroeg ik onmiddellijk. “Euh, er is nog geen 
behandeling...” aarzelde de neuroloog, “het enige wat we 
kunnen doen zijn de symptomen wat proberen te onderdrukken.”

Daar sta je dan. Alleen. Geen behandeling, geen geneesmiddel. 
Is dat het dan?

Ik ben zelf altijd ondernemer geweest. Bij de pakken blijven 
zitten is nooit mijn ding geweest. Er moet een oplossing komen 
voor mensen met parkinson. Voor de toekomstige generatie, 
voor al die jonge mensen bij wie deze ziekte voor een gestage, 
maar dramatische aftakeling zorgt.

Daarom richtte ik samen met een groep 
vrijwilligers de vzw Stop Parkinson op.
Ik stapte zelf de grens van België af om geld 
in te zamelen en om parkinson een stem
te geven.

Stop Parkinson vzw mag niet rond 
één persoon draaien. Het is een 
groeiende organisatie die de 40.000 
parkinsonpatiënten in België vandaag hoop 
moet geven.

We moeten volop in beweging blijven.
Hoe we dat deden in 2021 dat leest u in
dit jaarverslag.

Alvast veel leesplezier!

Er is heel veel 
schroom en 
taboe rond 
parkinson, ook 
dat willen we 
doorbreken.
Ivo de Bisschop
Voorzitter
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Onze waarden.

1. In beweging blijven
Beweging is goed voor parkinsonpatiënten, 
dat is bewezen. Daarom nodigen wij 
iedereen uit voor activiteiten die te maken 
hebben met bewegen en gezond leven. 
Daarnaast willen we ook beweging 
brengen in wetenschappelijk onderzoek 
naar parkinson.

2. Nooit opgeven
• Wij blijven parkinson onder de aandacht 

brengen bij het grote publiek, liefst samen 
met andere organisaties.

• Wij zijn ervan overtuigd dat we parkinson 
uit de wereld kunnen helpen door 
sponsoring van wetenschappelijk 
onderzoek.

• Wij geloven dat we met veel toewijding, tijd 
en energie het verschil kunnen maken in de 
strijd tegen parkinson.

3. Samen komen we er
Wij zoeken steeds partnerships voor de lange 
termijn om zo gemeenschappelijke doelen 
makkelijker te realiseren, zoals het vinden 
van een remedie.

4. Zo duurzaam mogelijk
Onze acties, evenementen en dagelijkse 
werking organiseren we zo duurzaam 
mogelijk. Het doel is een minimale 
ecologische voetafdruk.

5. 100% transparant
Wij proberen altijd 100% transparant te zijn 
over de besteding van onze inkomsten en 
zijn klaar en duidelijk over de werkingskosten 
van onze vzw.

6. Zonder compromissen
Wij zijn integer en gaan altijd voluit voor de 
beleving van onze Stop Parkinson-waarden.
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1
Project 

gesteund

140.000
Ingezameld, 

verdubbeld door 
Michael  J. Fox 
foundation= 
280.000 euro

26
Vrijwilligers

14
Sponsors

1
2021 in 

vogelvlucht
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Financieel overzicht.

Onze inkomsten 
(schenkingen, sponsoring, events, verkoop):

Samenwerking met Koning Boudewijnstichting:

85 865

Voor een totaal van 114 520 euro

Giften in totaal van 27 791 euro:

Samenwerking met DSC en Stichting Pelicano:
70 000 euro beschikbaar gesteld voor storting eind 2022

Onze uitgaven:

14 353 14 302
Bedrijven Particulieren Service clubs

33314
ParticulierenBedrijven

(vooral) Investeringen in bewustwording en fondsenwerving voor 
 84 428 euro

Deze cijfers gaan over het boekjaar 01/04/2021 tot 31/03/2022 en zijn exclusief kosten en 
opbrengsten via partners zoals de Koning Boudewijnstichting, DSC en Pelican
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The Michael J Fox Foundation verdubbelde onze 
schenkingen:

Stop Parkinson vzw stortte zelf 30.000 euro en via de samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting werd nog eens 25.000 euro gestort.

Nog eens 85.000 euro extra  kwam van het succesvolle “Move for parkinson” in 
samenwerking met Demoucelle Parkinson Charity.

Zo kon in totaal  140.000 euro aan MJFF gestort worden die dit bedrag verdubbelde
tot 280.000 euro
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Uw gift wordt 
ingezet voor 
stamcelonderzoek.

In 2021 kreeg Stop Parkinson steun van maar 
liefst 4.000 individuele donateurs en een 
10-tal bedrijven. In 2021 besliste het medisch 
comité het opgehaalde bedrag te investeren 
in een stamcelproject van Dokter Mya C. 
Schiess van The University of Texas Health 
Science Center in Houston.

Het gekozen project spitst zich toe op 
het onderzoek naar chronische neuro-
inflammatie en hoe die aan te pakken. 
Het is geweten dat de chronische neuro-
inflammatie een cruciale rol speelt in de 
ontwikkeling en progressie van de ziekte 
van Parkinson. Neuro-ontsteking beschadigt 
onder andere de micro-omgeving van 
de hersenen.

Dit stamcelonderzoek gaat uit van de 
hypothese dat meerdere intraveneuze 
infusies van mesenchymale stamcellen uit 
het botbeenmerg van een gezonde donor de 
progressie van parkinson aanzienlijk zullen 
vertragen in vergelijking met een placebo, 
vergeleken gedurende de periode van 
een jaar.

Deze andere projecten kregen onze steun. 

• Nieuw risicogen ATP10B – 
Peter Vangheluwe (KU Leuven) 

• Rol van het eiwit GBA1 – 
Wim Versées (VU Brussel &VIB) 

• De rol van Parkin in aangeboren 
immuniteit – Olga Corti 
(ICM Parijs – Frankrijk)

• Ontwikkeling van een  PET tracer – 
AC Immune (Lausanne – Zwitserland) 
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1. Nieuw risicogen ATP10B – 
Peter Vangheluwe (KU Leuven)

 Peter Vangheluwe toonde aan dat het 
ATP10B-eiwit zorgt voor export van 
schadelijke vetstoffen uit de lysosomen, 
die zich daar anders kunnen opstapelen 
en tot celdood leiden. Maar mutaties in 
het eiwit verstoren deze functie. Daarom 
kan ATP10B een nieuwe sleutel zijn in de 
behandeling van parkinson.

2. Rol van het eiwit GBA1 – 
Wim Versées (VU Brussel &VIB)

 GBA1 (glucocerebrosidase of GCase) is 
een enzym dat het lipide glycosylceramide 
afbreekt in de lysosomen van onze cellen, 
zodat deze niet opstapelen en de goede 
werking van de cel verstoren. Bij sommige 
parkinsonpatiënten zien we een pak 
minder (actieve) GBA1. Daardoor kan dit 
enzym belangrijk zijn in de behandeling 
van parkinson.

3. De rol van Parkin in aangeboren 
immuniteit – Olga Corti 
(ICM Parijs – Frankrijk)

 Het eiwit Parkin staat mee in voor 
het verwijderen van beschadigde 
mitochondriën (de energiecentrales) in 
cellen. Daarbij speelt het een belangrijke 
rol in aangeboren immuniteit, onze 
eerstelijnsverdediging tegen externe 
ziekteverwekkers. Parkinsonpatiënten 
met mutaties in het Parkin-gen lopen 

mogelijk meer risico op infecties en het 
verlies van dopamineproducerende 
hersencellen, wanneer zij uitgedaagd 
worden door externe ziekteverwekkers 
of ontstekingsstimuli. In dit onderzoek 
wordt voor twee ontstekingswegen de rol 
van Parkin nagegaan bij het verlies van 
immuun-en hersencellen.

4.  Ontwikkeling van een  PET tracer – 
AC Immune (Lausanne – Zwitserland)

 Alfa-synucleïne is een eiwit dat zich in 
hersencellen van Parkinsonpatiënten kan 
opstapelen, en zo tot celdood kan leiden. 
Het is één van de meest bestudeerde 
doelwitten voor een verbeterde 
diagnose en behandeling van de ziekte. 
Het ontwikkelen van een radioactieve 
speurstof (tracer) die zich in de hersenen 
kan binden aan alfa-synucleïne, en 
waarvan het signaal kan opgepikt worden 
door medische beeldvorming (Positron 
Emissie Tomografie, PET-scan), zou een 
belangrijke doorbraak kunnen betekenen 
voor een vroegere diagnose van de ziekte. 
Daarnaast is een dergelijke techniek 
ook nuttig om het verdere verloop van 
de ziekte op te volgen, en het eventuele 
succes van een behandeling te evalueren. 
AC Immune heeft een aantal kandidaat 
PET-tracers in de pijplijn, waarvan het 
meest veelbelovende binnenkort getest 
wordt bij mensen.

Synopsis onderzoeken.
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2
Onze 

campagnes 
2021  

Stop Parkinson zit niet stil! Ieder jaar streven 
we ernaar om mensen warm te maken 
om het onderzoek naar parkinson te 
ondersteunen.

Ook afgelopen jaar organiseerden we een 
aantal sportieve campagnes om bewustzijn 
te creëren voor de vreselijke ziekte. 
Van succesvolle samenwerkingen met andere 
organisaties, zoals de Demoucelle Parkinson 
Charity, tot het activeren van bekende Belgen 
in de media, zoals de Cooke en Verhulst 
show: we blijven niet bij de 
pakken neerzitten!

Onze acties in 2021:

• Let’s Move for Parkinson 

• Uitgeven boek “Grenzen 
Verleggen” 

• The Hand Walk

Stop Parkinson zit niet stil.
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Let’s Move for 
Parkinson met Dimitri 
Vegas & Like Mike.

Ter gelegenheid van Wereld Parkinson Dag 
op 11 april 2021 organiseerden we samen met 
de Demoucelle Parkinson Charity en Golazo 
de grootschalige actie ‘Let’s Move 
for Parkinson’.

De Stop Parkinson Walk in 2020 was een 
groot succes. Ivo wandelde 49 dagen lang 
langs onze landsgrenzen en kon dankzij alle 
fervente wandelaars en de massale steun 
maar liefst €650.000 inzamelen. 
Daar werden 4 onderzoeksprojecten 
gesteund. We lieten ons dan ook inspireren 
door deze actie en riepen in 2021 iedereen 
op om weer in beweging te komen 
voor parkinson.

In mei 2021 konden de deelnemers zelf kiezen 
welke afstand ze wandelden, tussen de 5 en 
20 kilometer. Een speciaal ontwikkelde app 
zorgt ervoor dat de wandelaars gevolgd 
werden op hun route door familie, vrienden, 
parkinsonpatiënten en iedereen die steun 
wilde betuigen.

De bekende DJ’s Dimitri Vegas & Like 
Mike maakten een Spotify playlist om de 
deelnemers een hart onder de riem te steken 
en om de actie extra in het licht te zetten.
Een geweldige samenwerking tussen 
organisaties, mensen die persoonlijk 
getroffen worden door de ziekte en bekende 
Belgen die hun steun betuigen. We kijken 
vol trots en dankbaarheid terug op alle 
deelnemers en mensen die hun steentje 
hebben bijgedragen.
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Grenzen Verleggen, 
een boek over Ivo’s 
onwaarschijnlijke verhaal.

1 man, 1 verschrikkelijke ziekte en vooral: 
1 ongeziene stunt. Auteur Frans De Keyser 
pende het bewonderenswaardige verhaal 
van Ivo de Bisschop en zijn Stop Parkinson 
Walk neer in het beklijvende boek ‘Grenzen 
verleggen’. Het boek is online te koop en 
verdient zonder twijfel een plek op 
je boekenlijst.

In 2020 stappen Ivo de Bisschop en 
orthopedist Wouter Degraeve samen 
rondom België. Een voettocht van 1.500 km. 

Het doel van Ivo, die zelf parkinson heeft, 
is dubbel: fondsen verzamelen voor
wetenschappelijk onderzoek om die ziekte 
de wereld uit te helpen, maar ook de ziekte 
onder de aandacht brengen van het 
brede publiek.

Ivo wil tevens zijn grenzen verleggen en 
aantonen dat men de moed niet mag laten 
zakken, maar moet durven doorgaan, 
zelfs na de diagnose van een erge ziekte 
zoals parkinson.

Dit boek brengt het verhaal van die tocht: 
hoe de Stop Parkinson Walk een golf van
solidariteit heeft teweeggebracht bij 
mensen met parkinson in het ganse land, 
bij lokale besturen, maar ook bij de meer 
dan 70 Rotaryclubs die de actie hebben 
ondersteund. Bovendien viel op elke dag iets 
interessants te zien en ook die weetjes kun je 
hier lezen. 

Een boeiend boek met verhalen hoe omgaan 
met tegenslagen en successen.
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Ivo aan tafel met
Cooke en Verhulst.

Het verhaal van Ivo en de Stop Parkinson Walk 
bleef niet onopgemerkt. Ivo werd in mei 2021 
uitgenodigd bij de Cooke en Verhulst Show om 
aan heel Vlaanderen te vertellen hoe hij zijn tocht 
beleefd heeft. Ivo deed uit de doeken hoe hij 
met Stop Parkinson de mensen steeds wil blijven 
motiveren om het onderzoek naar de ziekte te 
steunen en dat hij optimistisch en dankbaar naar 
de toekomst kijkt. 

Ivo kreeg dankzij Cooke en Verhulst een 
fantastische kans om te spreken over de ernst 
van de ziekte, en de nood om snel naar een 
behandeling te zoeken.

Je kan het gesprek herbekijken op GoPlay.
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Samenwerking met DSC.

Om extra middelen in te zamelen voor het 
wetenschappelijk onderzoek, startten we in 
2021 een samenwerking met Direct Social 
Communications (DSC) bv.

Dit Brussels communicatieagentschap verzamelt 
sinds 1985 fondsen voor goede doelen bij 
privépersonen in België, voornamelijk via 
direct mail en telemarketing. Om een groep 
sympathisanten die bereid zijn om de activiteiten 
van Stop Parkinson regelmatig financieel te 
steunen, stelde DSC een groeiprogramma 2021-
2026. Doel is om jaarlijks een netto inkomen 
van 200.000 euro op te halen via regelmatige 
contacten, voornamelijk per brief en telefonisch.

“Na een positieve testcampagne, zijn we in juni definitief gestart met campagnes 
op grote schaal. Eind december telde onze databank reeds 4.557 schenkers, 
waarvan 3.946 nederlandstaligen. Eind 2021 werd 70.000 euro ter beschikking 
gesteld van onze organisatie. Ten laatste in 2026 willen we ons doel bereiken 
om jaarlijks minstens 200.000 in te verzamelen. We gingen in 2021 tevens een 
samenwerking aan met het Filantropisch Fonds van Stichting Pelicano.

Via dit Fonds krijgt elk van onze schenkers een fiscaal attest als hun gifttotaal 
via de DSC-campagnes in het kalenderjaar 40 euro of meer bedraagt.”

Ludo Longin
CEO Direct Social Communication
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De eerste overhandiging 
van het ‘Grenzen Verleggen’ 
aan Rotary Club Oostende.

Op 13 mei 2021 overhandigt Ivo het eerste 
exemplaar van ‘Grenzen Verleggen’ aan de 
Rotary Club van Oostende. Op die manier 
bedankt hij Rotary Club Oostende voor alle 
steun in teken van de Stop Parkinson Walk 
2021. 

De Stop Parkinson Walk zou in oktober zijn 
afgerond met een laatste etappe van De 
Panne naar Oostende. Helaas testte Ivo toen 
positief op corona en kon hij de wandeling 
niet zelf volbrengen. In mei heeft hij alsnog 
de laatste kilometers kunnen afleggen en 
werd hij hartelijk onthaald in Oostende door 
de Rotary Club en haar voorzitter, Nathalie 
Nowak. Als dank kregen ze als eersten het 
boek ‘Grenzen Verleggen’ in handen.

Radio 2 en het Journaal van de VRT brachten 
verslag van deze mooie afsluiter van De Walk 
en over de uitgave van ‘Grenzen Verleggen’.
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The Hand Walk.

Op 31 mei 2021 werd het startschot gegeven 
van de actie Stop Parkinson Hand Walk 2021.
Duizenden mensen hebben virtuele stappen 
gezet op de ‘Stop Parkinson Hand Walk’, 
het spel waarmee je je steentje bij kon 
dragen door met je vingers over je scherm te 
wandelen.

Door een gemakkelijk spel op de website 
wilden we zoveel mogelijk mensen de 
kans geven om het onderzoek tegen 
deze slepende aandoening te steunen. 
Een doorbraak forceren in de strijd tegen 
parkinson kost geld. Uiteraard kregen 
deelnemers ook de optie om een vrije 
bijdrage te leveren. Want alle beetjes blijven 
helpen. 

Het succes van de Hand Walk 

Duizenden Belgen hebben virtuele stappen 
gezet in de strijd tegen parkinson. Onder de 
deelnemers bevonden zich enkele BV’s zoals 
Marijn Devalck (de enige echte Balthazar 
Boma van De Kampioenen).

Marijn Devalck: “Ik steun deze actie omdat er 
eigenlijk nog geen behandeling bestaat die 
deze slepende ziekte kan stoppen, maar wel 
een Stop Parkinson vzw. Dankzij hun initiatief 
kan iedereen helpen om een doorbraak te 
forceren. Letterlijk elke virtuele stap telt om 
het doel te bereiken en samen Parkinson te 
verslaan. Daarom draag ik heel graag bij tot 
het onderzoek, door virtueel te stappen.” 

Marijn Devalck behaalde een score van 
maar liefst 387 stappen, en daagde dan ook 
iedereen uit hem te verslaan.
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Het was een bewogen jaar voor Stop 
Parkinson. Tal van acties werden dan ook 
opgepikt door de pers. Hier een beknopt 
overzicht van Stop Parkinson in de media in 
2021: 

1. Let’s Move for Parkinson

 Let’s Move for Parkinson kwam niet alleen 
aan bod in de Cooke en Verhulst Show, 
ook in andere nieuwsmedia kwam de 
grote actie aan bod. 

 Je leest het onder andere in Het Laatste 
Nieuws. 

2. Tom Coghe uit Pittem zamelt €5.000 euro 
in voor Stop Parkinson 

 Hoewel Pittemnaar Tom Coghe (41) aan 
parkinson lijdt, laat hij de ziekte zijn leven 
niet controleren. Samen met een groep 
vrienden zamelde hij 5.000 euro in voor 
Stop Parkinson.

 Te lezen in Het Nieuwsblad.

3. Michael J. Fox Foundation verdubbelt de 
stortingen voor Stop Parkinson

 De ondersteunde projecten worden 
gekozen samen met de experten van de 
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s 
Research. De organisatie verdubbelde de 
donaties die gebeurden voor november 
2021 om een extra steentje bij te dragen 
aan Stop Parkinson.

 Je leest het in Het Laatste Nieuws.

4. Marijn Devalck daagt iedereen uit zijn 
record van de Hand Walk te verbreken 

 FC De Kampioenen acteur Marijn Devalck 
behaalde een topscore van 387 stappen in 
de Hand Walk. Hij daagde fans uit om zijn 
record te verbreken en zo ook om Stop 
Parkinson te steunen.

 Je leest het in Het Laatste Nieuws.

5.  Dirk Vandervelden zamelt €7.200 in voor 
Stop Parkinson

 Uitgeweken Ekselaar Dirk Vandervelden 
(43) trok in september met de fiets van 
Doornik naar Santiago de Compostella. 
In achttien dagen tijd legde hij 2.099 
kilometer en 19.406 hoogtemeters af. Dat 
deed hij niet zomaar, want zijn uitdaging 
stond in het teken van de strijd tegen 
Parkinson. Dirk kon een cheque van 7.200 
euro overhandigen aan de vzw.

 Je leest het in Het Laatste Nieuws.

6.  Wereld Parkinson Dag 2021

 Ter gelegenheid van Wereld Parkinson 
Dag op 11 april 2021 publiceerde RTBF.
be een artikel om het belang van 
fondsenwerving voor onderzoek naar 
parkinson te benadrukken. Ook werd 
de focus op beweging gelegd, want 
bewegen is belangrijk, al zeker voor wie 
de diagnose van de ziekte van Parkinson 
heeft gekregen.

 Je leest het op RTBF.be.

Stop Parkinson in de pers.
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Zonder alle steun zouden we onze doelen niet hebben kunnen 
behalen. We zijn enorm dankbaar voor iedereen die de handen 
uit de mouwen heeft gestoken, iedereen die een gift heeft 
gedaan, alle deelnemers van onze acties en alle partners en 
ambassadeurs.

3
Bedankt 
voor alle 

steun  
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6,2 miljoen

3x zoveel15%

40.000
patiënten in België patiënten wereldwijd

patiënten in 2024jonger dan 50

Waarom is fondsenwerving 
nog zo belangrijk?

Nog steeds geen behandeling die de ziekte stopt of voorkomt. 

De opbrengst van Stop Parkinson gaat naar onderzoeksprojecten, zorgvuldig 
uitgekozen in samenwerking met de Michael J. Fox Foundation, ’s werelds 
grootste non-profit fonds voor onderzoek naar parkinson.

Om uitgekozen te worden moet het onderzoek:

• potentieel baanbrekend zijn (met als ultiem doel de ziekte te stoppen)
• beloftevol zijn (liefst al getest bij mensen, of er klaar voor zijn),
• en uitgevoerd worden in Europa (inclusief in België).
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Fondsenwerving
in 2021.

Fondsen werven ten voordele van het wetenschappelijk 
onderzoek naar parkinson is nog steeds broodnodig. In 2021 
hebben we een aantal nieuwe opportuniteiten aangegrepen 
om ons bereik te vergroten en de boodschap verder te kunnen 
verspreiden. 

Marketing en Media

Dankzij acties zoals Let’s Move for Parkinson en de Hand Walk 
kwam Stop Parkinson geregeld in de media.
Stop Parkinson zette ook in op eigen berichtgeving en 
marketingacties.

Testament.be

Dankzij Testament.be kunnen mensen hun idealen verder laten 
leven door een goed doel op te nemen in hun testament. Stop 
Parkinson is nu een van de erkende non-profit organisaties die 
je kan opnemen via Testament.be.
Ben je van plan je testament binnenkort aan te passen of op te 
maken? Via Testament.be kan je de nodige hulp en juridische 
begeleiding krijgen om op een veilige manier een goed doel in 
je testament plaatsen.

Je kan met al je vragen hieromtrent terecht bij Anne De 
Kempeneer via legaten@stopparkinson.be.
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4
Doneer
en help 

Parkinson
verslaan 

Om het onderzoek naar parkinson te steunen rekenen we op jullie. 
Doneren kan je op jouw manier doen. Elke gift telt, zo kunnen we 
samen naar een behandeling tegen parkinson streven. Bedankt!
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Word partner

Wij bieden verschillende partnerpakketten aan.
Voor welk pakket je ook kiest, wij zorgen voor een interessante return. 
Daarnaast straalt een partnerschap ook positief af op jouw klanten en 
medewerkers. En uiteraard geniet je ook van fi scale aftrekbaarheid 
van jouw sponsoring.

Neem gerust contact met ons op via de website of
hallo@stopparkinson.be

Word sponsor

Wil je ook sponsor worden?

Mail naar
nadja@stopparkinson.be 

Zet zelf een actie op

Bel
0473 95 90 63

Mail naar 
hallo@stopparkinson.be

Doe een gift

Stort op rekening 
BE10 0000 0000 0404 van de Schenkerskring en gebruik de 
gestructureerde mededeling 125/0025/00065

Psssst, voor giften vanaf € 40 per jaar krijg je een belastingvermindering van 45%!
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Wat kan je met je gift?
 
Diverse parkinsoninitiatieven tegelijk steunen

Parkinson een gezicht geven

Véél geld doneren aan onderzoek: omdat we uitsluitend 
met vrijwilligers werken, hebben we weinig kosten

Je bedrijf of organisatie verbinden aan een goed doel
met een breed draagvlak en een sterk merkimago

Je bedrijf op nationaal niveau in de kijker zetten 

1
2
3
4
5

5
Vijf goede

redenen om
Stop Parkinson

te steunen 
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6
Bedankt 
aan onze 
sponsors 
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Achter de schermen.

Ivo de Bisschop richtte begin 2020 de 
vzw Stop Parkinson op. Hij is zelf patiënt 
en besefte al snel dat wetenschappelijk 
onderzoek dé sleutel is tot een remedie. 
Maar daarvoor is er geld nodig. 
Veel geld. 

Daarom wil Ivo zoveel mogelijk geld 
inzamelen met zijn vzw. De Stop 
Parkinson Walk was de eerste grote actie 
van de vzw en zolang het nodig is blijven 
er acties volgen.

Het team achter de vzw bestaat uit 26 
enthousiaste vrijwilligers.

Er zijn ook 6 ambassadeurs die Stop 
Parkinson onder de aandacht brengen. 
Topmanager Tony Mary bijvoorbeeld, 
voormalig baas van de VRT. 

Wie
zijn wij?
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Bestuur en
ambassadeurs.

Ambassadeurs van Stop Parkinson:

Raad van bestuur:

Ivo de Bisschop
Voorzitter

Bob Verbeeck

Laurent Baeke
Penningmeester

Michel Van Hemele

Tony Mary

Frédéric De Cock
Vice Voorzitter

Patrick Cras

Piet Vanthemsche

Gina Vanhaudenhove
Secretaresse

Eddy Van Gelder
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Tijd voor 
een babbel
of actie?
Ons team staat voor je 
klaar!  Contacteer ons.

Stop Parkinson vzw
Sint-Wivinadreef 6 
1702 Dilbeek

hallo@stopparkinson.be
0473 95 90 63

Teamleden
Herman Busseniers, Johan Ceuppens, Frédéric De 
Cock, Anne De Kempeneer, Erik De Schrijver, Willy 
Delvaux, Ives Depoortere, Marco Eikelenboom, Willy 
Kempeneer, Vincent Knecht, Jo Lambers, Karine Leon, 
Rob Lodewick, Joeri Pavlovic, William Schoofs, Frank 
Smeys, Erwin Teunkens, Josse Thomas, Tomas Valcke, 
Michel Van Genechten, Gina Van Haudenhove, 
Jan Van Laarhoven, Luc Van Langenhove, Karl Van 
Lathem, Frank Weinand, Michel Welters.

Gaststappers
Yvon Castrique, Wouter Degraeve, Ronny 
Depoortere, Alexander Dochy, Jan Erkelbout, Bart 
Purnal, Josse Thomas, Werner Berebrouckx, Benny 
Sintobin.

Ambassadeurs
Patrick Cras, Tony Mary, Eddy Van Gelder, Michel 
Van Hemele, Piet Vanthemsche, Bob Verbeeck.

Infl uencers
Sven Nys, Evi Van Acker, Cédric Van Branteghem,
Jan Hautekiet, Chris Lomme, Marijn Devalck,
Rick de Leeuw, Günther Neefs, Sabine Appelmans,
Paul Van Den Bosch, Kürt Rogiers, Tony Mary,
Johan Van Steenberghe.

Rotary Clubs
Antwerpen, Antwerpen-Heideland, Antwerpen-
Voorkempen, Arendonk, Arlon, Asse, Bastogne, 
Beaumont Erquelinnes, Beveren-Waas, Bree-
Bocholt, Brussel Cantersteen, Brussel Coudenberg, 
Brussel International, Chimay-Couvin, Comines-
Warneton, Diest, Dilbeek, Dinant Haute Meuse, 
Dour-Queivrain Haut-Pays, Eupen, Gaasbeek, 
Gedinne-Wellin, Gent Noord, Geraardsbergen, 
Gistel, Hastière, Herentals, Herne-Maarkedal, 
Hoogstraten-Kempen, Houthalen-Midden 
Limburg, Izegem, Koksijde- De Panne-Veurne, 
Lanaken-Maasland, Maaseik, Maasland-Lanklaar, 
Maldegem - Krekenland, Malmédy - Hautes 

Fagnes, Mechelen, Menen, Mol, Monschau, 
Mons-Colfontaine, Mons-Silex, Mouscron, Ninove 
Dendervallei, Nieuwpoort Westhoek, , Oostende, 
Oostende Maritiem, Péruwelz, Plombières-
Welkenraedt, Poperinge, Sint Jan in Eremo-
Krekenland, Sint Pieters Leeuw, Sint-Niklaas, St.Gillis-
Stekene Camasiacum, St.Vith-Eiff el, Tessenderlo, 
Tongeren, Tournai, Tournai Haut Escaut, Tournai Trois 
Lys, Turnhout, Vallée du Geers, Virton, Waasmunster 
Durmeland, Westmalle-Kempenland, Zaventem, 
Zeebrugge-Oosthoek, Zottegem, Gütersloh (DE), 
Melun (FR), Kampala (Uganda), Rotary ‘Hoofdzaak 
er is Hoop’.


