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Wat is het ‘Nieuwjaarsevent van Unizo BKT’? 
 

 

Het ‘Nieuwjaarsevent’ van Unizo BKT is een jaarlijks netwerkmoment voor alle 

ondernemers van Begijnendijk, Betekom, Keerbergen,Tremelo en Baal. Het is ook de 

plaats waar een belichaming kan gegeven worden aan de samenwerking tussen de 

gemeentes en de plaatselijke Unizo-afdeling Begijnendijk-Keerbergen-Tremelo of 

kort ‘BKT’. 

 

Unizo BKT kan bij de organisatie van dit event immers elk jaar rekenen op de steun 

van de gemeentes Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo. UnizoBKT is hen daarvoor 

bijzonder dankbaar! 

 

 
 

Vanaf het begin in was het de bedoeling van Unizo BKT om de ondernemers van 

Tremelo, Keerbergen en later ook Begijnendijk samen te brengen. Het groeide uit tot 

hét moment waar om en bij de 300 ondernemers elkaar het beste kunnen wensen 

voor het nieuwe jaar. Tal van contacten en afspraken voor gezamenlijke business 

werden al besproken tijdens het event. 

 

 



 

De editie van 27 januari 2023 is bovendien een 

speciale editie! Want … 

AL 15 JAAR VIEREN WE ONS EVENT BIJ NISSAN 
LEO PEETERS EN ZOVEEL GASTVRIJHEID MOET GEVIERD 

WORDEN! 

EN BOVENDIEN BESTAAT NISSAN LEO 
PEETERS DIT JAAR 55 JAAR! 
 

 

 
 

Het wordt alleszins een feestavond met enkele 

verrassende momenten! Kortom, u mag dit niet 

missen! 



 
 

 
 

 

Wie ons Nieuwjaarsevent kent weet dat wij elkaar jaar opnieuw weer met een nieuw 

concept, een nieuw accent, een nieuwe insteek komen. Dit houdt onze receptie hip, 

aantrekkelijk en zelfs trendy! 

 

Op 27 januari 2023 willen wij u opnieuw verbazen! Misschien brengt ons programma 

al wat opheldering. 

 

 

Programma 

• 19.00 uur :  Deuren open  

• 19.20 uur :  Welkom 

• 19.30 uur :  Netwerk-Dinner  

• 22.00 uur :  Dance met Music4You 

• 22.30 uur : Davy & Sasha 

• 23.00 uur :  DE ROMEO’s 

• 00.00 uur :  Tombolatrekking 

• tot 02.00 uur :  Into the night met Music4You 

VOOR ONZE FEESTEDITIE KOZEN WE VOOR TOPENTERTAINMENT 
MET MUSIC4YOU EN SPECIAL GUESTS DE ROMEO’S! 
 



MUSIC4YOU 

 

 

 
 

Met Paul Vermeulen kiezen we voor een rasartiest uit Keerbergen.  

 

Samen met Walter Van Thielen en met wisselende zangeressen vormt hij de band 

Music4You, waarmee hij al tientallen jaren tal van events muzikaal tot een toppunt 

bracht. 

 

Paul Vermeulen is o.a. ook bekend van zijn optredens op het ‘festivalwagentje’, een 

Volkswagen pick-up uit 1966. Hij werkt vaak samen met zijn vriend en muzikale 

evenknie Chris Van Tongelen, die bekend is als acteur in Familie en een derde van de 

populaire band De Romeo's, naast Gunther Levi en Davy Gilles. Paul schreef diverse 

nummers voor De Romeo’s. Paul speelt al jaren de muziek in voor Familie.  

 

 

Met Paul Vermeulen en Music4You keren we terug naar de beginjaren van het 

Nieuwjaarsevent. Zij maakten er toen mee een succes van. Bij de heropstart na één 

jaar pauze mocht zijn absoluut niet ontbreken. 

 

 



 

… en dan … vanaf 23.00 uur verwelkomen we niemand minder dan 

DE ROMEO’S 
 

 
 

Anno 2023 staan Davy, Chris en Gunther als De Romeo’s twintig jaar op de planken en 

zijn ze geliefd in heel Vlaanderen.  Overal waar de drie heren, bij voorkeur in maatpak, 

zich vertonen,  wordt een feestje gebouwd.  Want daar staan ze voor garant… 100% 

feest! 

 

 
Ondertussen al meermaals in tot de nok gevulde Sportpaleizen, in de Moose Bar XXL, 

vaste waarde op elk Schlagerfestival. Maar nog nooit zo dichtbij als bij ons. 

 

En wees van één ding zeker: De Romeo’s blijven… 100% FEESTGARANTIE! 

 



Dinner and Dance 

 
 

 
 

We kiezen voor deze 18ste editie voor de formule Dinner & Dance. 

 

Beleef een gezellige avond met je vrienden, collega ondernemers of familie. 

 

Eerst lekker dineren en netwerken om daarna vanaf 22.00 uur alles los te gooien op 

onze dansvloer.  

 

 

 

 

 



 

 

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

- Nissan Leo Peeters, die ons elk jaar weer hun showroom en magazijn ter 

beschikking stelt; 

- de gemeentes Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo, voor hun steun; 

- Artisan Catering, die jullie de hele avond zal verzorgen van het 

ontvangstdrankje, over de lekkere gerechten tot de niet te vermaden desserts; 

- Bar-a-Bruce, die zorgt voor lekkere cocktails en later op de avond speciale 

koffies; 

- NSL-rental, die mee het totaalconcept van de avond helpt uitwerken en die de 

zo al schitterende showroom van Nissan Leo Peeters telkens weer omtovert tot 

een pop-up-eventhall; 

- het tappersteam van Huize De Veuster; 

- en al onze sponsors! (overzicht van onze hoofdsponsorsop hier onder). 

 

 

Onze sponsor-partners en hoofdsponsors van 

2021-2022 

 
 



Een welgemeende dank u wel jullie allen! 

Wilt u dit jaar een bijdrage leveren aan de 18de en 

speciale feesteditie van ons Nieuwjaars-Event?  
 
Om onze gasten elk jaar een stijlvol netwerkmoment te kunnen geven, moeten wij beroep doen op 

uw steun en zijn wij afhankelijk van uw sponsoring en goodwill. Uw sponsoring geldt voor het hele 

jaar en laat ons toe naast de receptie nog tal van projecten uit te werken. 

 

Welke sponsorpakketten zijn mogelijk? 
 

  Formule VIP: de sympathisanten van Unizo BKT: prijs:  250 euro 

U krijgt van ons: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door berichten in de pers  

3. zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf  

 

 Formule BRONS VIP: de vrienden van Unizo BKT: 400 euro 

U krijgt van ons: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door berichten in de pers  

3. voldoende zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf  

4. vermelding van logo’s op website  

5.    drie gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes)  

 

 Formule SILVER VIP: de partners van Unizo BKT:  650 euro 

U krijgt van ons: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door berichten in de pers  

3. uitgebreide zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf   

4. vermelding van logo’s op website  

5. vermelding van logo’s op uitnodigingskaarten voor dit event 

6. vermelding van logo’s op uitnodigingen voor onze andere activiteiten  

7. een uitnodiging voor een etentje met onze bestuurders 

8. zes gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes) + fles Cava op tafel 

 

 Formule GOLDEN VIP: de HOOFDSPONSORS van Unizo BKT: 1.200 euro 

U krijgt van ons 

1. een groot publiek 

2. extra grote mediabelangstelling, door berichten in de pers  

3. uw onderneming wordt tijdens het event maximaal in de spotlights gezet  

4. vermelding van logo’s op website 

5. de garantie dat er maximaal 2 hoofdsponsors zijn 

6. vermelding van logo’s op uitnodigingskaarten voor dit event 

7. vermelding van logo’s op uitnodigingen voor onze andere activiteiten 

8. een uitnodiging voor een etentje met onze bestuurders 

9. twaalf gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes) + 2 flessen Cava op 

tafel 

 
  



 

SPONSOROVEREENKOMST 
Tussen enerzijds: 

 

Naam Firma/handelaar: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon en fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

en anderzijds  

 

Unizo BKT, vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………………. 

 

werd de volgende sponsorformule afgesproken: 

 

Gelieve één van de volgende vier sponsorformules aan te kruisen. 

 

  Formule VIP: Voor de sympathisanten van Unizo BKT (250 euro) bieden wij: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door de pers aan te schrijven  

3. zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf  

 Formule 2: Voor de vrienden van Unizo BKT (400 euro) bieden wij: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door de pers aan te schrijven  

3. voldoende zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf  

4. vermelding van logo’s op website  

5.    drie gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes) 

 Formule 3: Voor de partners van Unizo BKT (650 euro) bieden wij: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door de pers aan te schrijven  

3. uitgebreide zichtbaarheid van uw onderneming tijdens het event zelf   

4. vermelding van logo’s op website  

5. vermelding van logo’s op uitnodigingskaarten voor dit event 

6. vermelding van logo’s op uitnodigingen voor onze andere activiteiten  

7. een uitnodiging voor een etentje met onze bestuurders 

8. zes gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes) + fles Cava op tafel 

 Formule 4: Voor de hoofdsponsors van Unizo BKT (1.200 euro) bieden wij: 

1. een groot publiek 

2. voldoende mediabelangstelling, door de pers aan te schrijven  

3. uw onderneming wordt tijdens het event optimaal in de spotlights gezet  

4. de zekerheid dat er slechts twee hoofdsponsors zullen zijn 

5. vermelding van logo’s op website  

6. vermelding van logo’s op uitnodigingskaarten voor dit event 

7. vermelding van logo’s op uitnodigingen voor onze andere activiteiten 

8. een uitnodiging voor een etentje met onze bestuurders 

9. twaalf gratis inkomkaarten ( gratis inkom, hapjes en drankjes) + fles Cava op tafel 

  

De sponsor betaalt via overschrijving op het rekeningnummer BE36 4250 0851 5181 met vermelding “SPONSORING 

Nieuwjaars-Event UNIZO BKT 2023“.  

Na ontvangst van de gelden bezorgen wij u een ontvangstbewijs, zodat u die in uw boekhouding kan opnemen.  

 

Gelieve de overeenkomst ondertekend terug sturen per email via christiaan.goris@skynet.be of 

storms.alex@telenet.be of per gewone post naar Christiaan Goris – Baalsebaan 183, 3128 Tremelo of via faxnummer 

016/52.06.32,  

 

Opgemaakt in dubbel op …………………. 

 

 

Handtekening sponsor       Handtekening Unizo BKT 

mailto:christiaan.goris@skynet.be


 
Startte u uw onderneming in 
2021 of 2022?  
 

 
 

Dan hebben wij goed nieuws voor u! 
 
Iedere ondernemer die is opgestart in 2021 of 2022 heeft niet de makkelijkste start gekregen.  
 
Maar wij appreciëren jullie inzet, doorzettingsvermogen en initiatief! 
 
De economie en in het bijzonder de lokale economie heeft doorlopend nood aan nieuw bloed, 
nieuwe starters met creatieve ideeën die er volop voor willen gaan. 
 
Om die boodschap kracht bij te zetten en om een podium te geven aan inspirerende - aanstekelijke 
- rolmodellen, wil UnizoBKT alle startende ondernemers van 2021 en 2022 in het voetlicht plaatsen. 
 
We gaan dus niet over tot de verkiezing van één gelukkige beste starter, maar appreciëren elk 
project even veel. 
 
 

… en daarom geldt voor u volgende 

regeling: bij inschrijving voor ons 

Nieuwjaarsevent zal uw logo GRATIS de 

hele avond verschijnen op onze 

ledschermen! 

 
 
 



 
Enkele sfeerbeelden van 2022! 
 

 

 

  


