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JAAROVERZICHT 

2020
ALL-IN GEZINSVAKANTIES 

VOOR FAMILIES MET  
EEN ERNSTIG ZIEK KIND

Beyond the Moon  
geeft hoop, energie en vreugde.
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2020, EEN JAAR OM SNEL TE VERGETEN 

In het jaar 2020 hadden we… 

• liever samen met u feest gevierd naar aanleiding van ons 15 jaar bestaan 

• liever alle geplande sportieve en andere fondswervende evenementen zien plaatsvinden 

• liever meer geldinzamelingsacties door derden in de kijker gezet en deze mensen bedankt 

voor hun inzet en enthousiasme 

• liever, zoniet HET ALLERLIEFST, de vele aanvragen voor families met een ernstig ziek kind 

beantwoord met een zorgeloze all-in Beyond the Moon gezinsvakantie! 

Maar helaas, het verschrikkelijke Covid-19 virus, dat een wereldwijde pandemie veroorzaakte, 

stak een stokje voor al onze goede voornemens en bovenvermelde doelstellingen. De wereld 

ging in lockdown. We stonden aan de grond genageld.  

Zoals zovelen werden we geconfronteerd met ongekende uitdagingen en moesten we nieuwe 

doelen zetten. We werden plots gedwongen om onze passie en al onze activiteiten in wacht 

te zetten. We werden genoodzaakt om ook de reeds geboekte gezinsvakanties te annuleren en 

diverse operationele aanpassingen door te voeren om in de toekomst te kunnen overleven. 

Maar, net als onze zieke kinderen en hun families blijven we doorzetten en strijdvaardig! We 

zijn hoopvol dat het tij zal èn moet keren, want we beseffen meer dan ooit hoe belangrijk onze 

missie is voor onze doelgroep. Zij kregen een zware teleurstelling te verwerken omdat hun 

enige lichtpuntje waarnaar ze zo uitkeken, cq. hun Beyond the Moon gezinsvakantie, in 2020 

niet kon doorgaan.  

We staan voor een grote inhaalbeweging om de vele wachtende aanvragen te verwerken, 

alsook voor het werven van fondsen om al deze familievakanties te kunnen bekostigen!  

Daarom, willen we andermaal benadrukken hoe dankbaar we zijn voor de steun die sponsors 

en partners ons ook in deze moeilijke tijden hebben verleend. Zonder hen zou Beyond the 

Moon niet (blijven) bestaan. 

Er werd nagedacht over een oplossing om onze doelgroep alsnog een hart onder de riem te 

steken en om onze achterban te blijven informeren over de stappen die we nemen voor de 

glimlach van een ziek kind. Wordt vervolgd in 2021.
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Voor hen doen we het…

De reden van ons bestaan is vooral families met een ernstig ziek kind gelukkig maken. Dit doen we door ervoor te zorgen dat ze er even 

tussenuit kunnen tijdens een onvergetelijke all-in gezinsvakantie waarbij Beyond the Moon de volledige kost en de organisatie van A tot Z op 

zich neemt, inclusief alle medische voorzieningen, indien vereist. De families dienen enkel hun valiezen in te pakken waardoor ze volop 

kunnen genieten van kostbare tijd samen bij een van onze vakantiepartners (pagina 11).

HARTVERWARMENDE GETUIGENISSEN UIT ONS FAMILIEBOEK

DOLLE PRET EN DE MEDICATIE ACHTERLATEN 
Sinds zijn geboorte konden we niet meer met vakantie gaan of een uitje maken. We zijn zo 
gelukkig dat we, dankzij jullie, deze kans hebben gekregen. Het was super leuk en vol 
herinneringen. De service en het contact met jullie was heel fijn. Onze zoon heeft ontzettend 
genoten en wij natuurlijk ook. Het allerfijnste was dat we met een gerust gevoel onze medicatie 
konden achterlaten. Wij konden genieten. Een 3-daagse ervaring van dolle pret, gezelligheid, 
leuke herinneringen. Wij bedanken jullie om ons deze leuke ervaring te hebben bezorgd.

ECHT GENIETEN EN IN EEN SPROOKJE GELEEFD 
Onze dochter was superblij en ongeduldig om te vertrekken. De rit naar Disneyland en het 
verblijf verliep vlekkeloos. We merkten dadelijk dat het een SUPER weekend ging worden. 
Alles was tot in de puntjes geregeld; de toegang, het eten en een ware VIP behandeling 
waardoor onze dochter straalde. In dit hele gebeuren stond zij centraal en mochten wij, als 
ouders, mee genieten. Met veel spijt, maar voldaan, keerden we huiswaarts. Onze dochter 
spreekt er nog elke dag over terwijl ze de foto's op haar smartphone bekijkt. Aan onze sponsor 
en Beyond the Moon nogmaals een super dikke merci dat jullie dit voor ons hebben mogelijk 
gemaakt. Een weekend lang hebben we in een sprookje geleefd en dit zal nooit worden 
vergeten. Het valt moeilijk onder woorden te brengen hoe wij ons voelen als familie met dit 
geschenk. Gewoon GEWELDIG!

BATTERIJEN OPLADEN MET VREUGDE EN LIEFDE VOOR ELKAAR 
Onze krachten om een hele dag te wandelen konden we zeker opdoen tijdens het ontbijtbuffet. 
Wat een luxe! We hadden op voorhand onze routes in het park al uitgestippeld aan de hand 
van de restaurants waar we werden verwacht. Door de luxe van onze speciale ‘steek-maar-
voor’ VIP badge konden we overal twee keer op de attracties. Tijdens de bekende parade 
mochten we op de voorbehouden plaatsen staan waar de prinsen en prinsessen je een high-
five kwamen geven. Gelukkig konden we beroep doen op een rolstoel, want dat was wel nodig 
na een hele dag. We hebben ons reuze geamuseerd en zijn jullie super dankbaar dat wij dit 
mochten beleven. Jullie hebben onze emotionele batterijen terug opgeladen met vreugde, 
geduld en liefde voor elkaar. Dit zal voor altijd in onze gedachten blijven.

LEUKE DINGEN DOEN EN DEZELFDE KAMER DELEN 
Wij keken heel erg uit naar dit weekendje weg, samen met ons dochtertje. Hoewel onze zoon 
ook apart kon slapen, heeft hij een kamer met zijn zieke zusje gedeeld. Ze vonden het beiden 
super fijn om nog eens samen te slapen. Wij hebben heel veel leuke dingen kunnen doen 
waarvan ook ons dochtertje kon genieten, zoals zwemmen en wandelen.
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GLINSTERENDE OGEN EN DROMEN KWAMEN UIT 
Na enkele zware jaren was dit voor ons gezin een welgekomen geschenk. Beyond the 

Moon en haar sponsors hebben kosten noch moeite gespaard om ons een fantastische 
vakantie te bezorgen. Dit is er eentje om nooit te vergeten en om te blijven koesteren. 

Onze dochter kende de prinsessen enkel van de films en boekjes. Maar, dit keer stond ze 
oog in oog met hen! Haar glinsterende ogen spraken boekdelen. Haar droom kwam uit en 

dit alleen dankzij jullie. Ik kan niet genoeg zeggen hoe dankbaar  
we zijn voor deze fantastische vakantie!

ECHTE VIP’S, HET WAS TOT IN DE PUNTJES VERZORGD  
We zullen de Disneytrip nooit vergeten! Er zijn echt vaak momenten geweest dat we ons 

échte VIP's waanden. De photopass zat zelfs inbegrepen in de vakantie, zodat we het 
geschonken zakgeld konden besteden aan souvenirs om de vakantie voor altijd dicht bij 
ons te hebben. Onze dochter heeft twee dagen echt nood gehad aan de rolstoel, en ook 

die was perfect geregeld. Van de taxi (met een super lieve chauffeur) tot de TGV-ervaring 
(nooit meegemaakt, zo'n luxe in de trein!) tot daarna de wonderlijke dagen bij Disneyland 

zelf. Eén voor één tot in de puntjes verzorgd en geregeld! O-N-G-E-L-O-O-F-L-I-J-K! Jullie 
hebben onze kinderen (in het bijzonder onze dochter) écht een magische tijd bezorgd. 

Onze georganiseerde trip naar Disneyland oversteeg al onze verwachtingen en dromen! 
Het was een wonderlijke trip voor onze dochter en de rest van het gezin. Bedankt!  

” 14 reeds gemaakte boekingen   
                     werden geannuleerd. ”

” 65 te behandelen dossiers   
             werden in wacht gezet. ”

Op 16 maart 2020 werd er een wereldwijde pandemie afgekondigd vanwege Covid-19 en ging de wereld in lockdown. Op dat 
moment hadden we reeds 20 bevestigde boekingen, waarvan er slechts vijf vóór Covid-19 zijn kunnen doorgegaan. Vijftien vakanties 
moesten worden geannuleerd en uitgesteld naar een datum in de toekomst. En dit met de pijnlijke gedachte in ons achterhoofd dat er 
voor velen van onze doelgroep vaak geen toekomstperspectieven op lange of korte termijn mogelijk zijn… Zo werd een zesde 
boeking alsnog als een ‘rush wish’ opgevolgd in augustus 2020. M.a.w. door overmacht omwille van corona strandden we in 2020, 
met slechts zes boekingen, ver onder onze jaarlijkse doelstelling van een gezinsvakantie per week. 

Vanwege de aanhoudende onzekerheden m.b.t. vakanties werden ziekenhuizen verzocht om geen nieuwe aanvragen in te dienen tot 
er meer duidelijkheid zou zijn over de mogelijkheden om zorgeloos te reizen. De 51 extra aanvragen voor een gezinsvakantie die we 
in maart 2020 reeds hadden ontvangen werden daarom tot onze grote spijt in wacht gezet. Samen met de 14 annuleringen zijn het in 
totaal al 65 familiedossiers die opgevolgd moeten worden van zodra het medisch mag en praktisch kan.
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Ook onze Meter Gella Vandecaveye droeg 

het mondmasker. Via de sociale media riep 

zij haar volgers op om de Covid-19 

maatregelen te volgen en te respecteren in 

het belang van zichzelf, hun naasten en 

onze families die nood hebben aan een 

vakantie om er even tussenuit te zijn. 

Alleen SAMEN konden we dit virus helpen 

bestrijden. SAMEN moesten we de houding 

aannemen om Covid-safe te leven in het 

belang van o.a. onze families met een ziek 

kind.

Er werden 850 exclusieve mondmaskers verkocht aan €6,75 per stuk, goed voor 

€5.737,50 om een gezinsvakantie te realiseren voor een familie met een ziek kind.  

Caractère is een 100% onafhankelijke reisorganisatie die zijn reizigers een zorgeloze 

vakantie en onvergetelijke belevenissen biedt. Dat zijn raakvlakken die de perfecte 

match vormen met Beyond the Moon. 

“Het is telkens een heerlijk gevoel om je volgende reisbestemming uit te kiezen en weg 

te dromen van je vakantie. Helaas heeft niet iedereen het geluk om zorgeloos en op elk 

moment met vakantie te gaan”,  aldus Ilona Stieners, Managing Partner. “Caractère, 

wilt daarom meer mensen het plezier gunnen om een onvergetelijke vakantie te 

ervaren. We zijn trots om samen te mogen werken met Beyond the Moon.“

Coronajaar 2020, het jaar van het mondmasker 

”SAMEN Covid-safe leven 
       in het belang van onze families.”

De wereldwijde verplichting om overal o.a. een mondmasker te dragen leidde tot acties waarbij bedrijven en particulieren 

volop mondmaskers lieten produceren en personaliseren om te verdelen. Tijdens de maand juli 2020 verkocht Caractère 

een beperkte oplage mondmaskers als fondswervende actie ten voordele van Beyond the Moon. Ze werden ontworpen 

door de Belgische modeontwerper Nicky Vankets. 

METER GELLA VANDECAVEYE

“Respecteer de opgelegde regels voor jezelf, voor je naasten en in het 
bijzonder voor de families met een ziek kind die niet enkel nu maar 

dagelijks strijden tegen een ziekte. Er even tussenuit zijn tijdens een 
Beyond the Moon gezinsvakantie is wat zij dringend nodig hebben om 

hun mentale weerbaarheid te versterken. Daarom, draag een 
mondmasker en houd afstand. Zij rekenen op jouw steun!” 

_______________________________________
GELLA VANDECAVEYE
Meter Beyond the Moon



 

Beyond the Moon Jaaroverzicht 2020 - /296 www.beyondthemoon.org

Loyale steun en partnerschappen

C&A BELUX 

Structurele sponsor sinds 2010 -  De verkoop van knuffels in alle winkels 

van C&A België/Luxemburg tijdens de maand december 2019, resulteerde in 

een mooie bijdrage die in 2020 werd geschonken. Hun steun zal besteed 

worden om families met een ernstig ziek kind een zorgeloze gezinsvakantie te 

bieden. C&A België/Luxemburg heeft ervoor gekozen om zich op lange termijn 

te engageren. C&A is een merk van mensen voor mensen, een echt 

familiebedrijf. De verschillende raakpunten met ons goede doel, in het 

bijzonder de familiale aanpak, maken van onze samenwerking iets bijzonder. 

” Dankbaar omdat zij in moeilijke tijden 
          hun belofte zijn nagekomen. ”

SCHOENEN TORFS 

Structurele sponsor sinds 2010 -  Achter elk sterk bedrijf staan sterke 

medewerkers. Een slogan die vooral in 2020 luidde bij Torfs, en terecht. Torfs 

maakt zich bovendien sterk om, ondanks de moeilijke tijden, haar structurele 

partners niet in de steek te laten. Hun bijdrage is zeer welkom om post-

Covid-19 families met een ernstig ziek kind een hart onder de riem te steken. 

“Onze steun aan Beyond the Moon is van harte en met de volle overtuiging 

gegeven. Keep up the beautiful work!” aldus Wouter Torfs, CEO Schoenen 

Torfs

Zonder trouwe sponsors en partners zou Beyond the Moon noch bestaan, noch in staat zijn om wekelijks een 
gezinsvakantie te boeken voor een familie met een ernstig ziek kind. Loyale partnerschappen die ons helpen met 
een gift of met een service- en dienstverlening in natura zijn van essentieel belang om het groeiend aantal 
aanvragen van families te kunnen beantwoorden. Wij zijn enorm dankbaar dat we ook tijdens het moeilijke jaar 2020 
konden rekenen op hun steun, die ons in het jaar 2019 reeds was toegezegd. 

Desondanks de economisch moeilijke en onzekere tijden voor zowel de gewone man in de straat als voor talrijke ondernemingen, 

bleven velen van onze jarenlange sponsors & partners en individuele donateurs ons trouw. Ze schonken ons niet alleen hun 

vertrouwen, maar ook hun beloofde financiële steun opdat we post-corona er weer volop tegenaan kunnen gaan!
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LINKLATERS BELGIUM 

Structurele sponsor sinds 2006 -  Reeds 35 families met een ernstig ziek 

kind hebben kunnen genieten van een Beyond the Moon vakantie dankzij de 

jarenlange steun van het advocatenkantoor Linklaters. 

Sinds 2006 schenken ze ons jaarlijks een gift en zorgen wij ervoor dat ze 

feedback krijgen opdat ze weten wat er met hun bijdrage wordt gerealiseerd. 

G4S BELGIUM 

Structurele sponsor sinds 2010 - Op 16 september 2019 lanceerde G4S 

Belgium hun welzijnsprogramma Vitality4You en werden hun medewerkers 

uitgedaagd om samen met alle collega’s de afstand tot de maan af te leggen, 

m.a.w. zo’n 385.000 km. Na 11,5 maanden stappen, zwemmen, fietsen en 

lopen en met maar liefst 410.000 km op de teller zijn ze zelfs een stuk ‘verder 

dan de maan’ geraakt. 

“Om onze 10-jarige samenwerking te belichten, wilden we dit jaar dat alle 

medewerkers hun steentje zouden bijdragen door meer te bewegen voor hun 

eigen vitaliteit en gezondheid, in het bijzonder in deze Covid-19 tijden. Als 

tegenprestatie schenkt G4S een gift om gezinnen een vakantie te bieden,” 

vertelt Judith Witters, Community Officer G4S Belgium Academy. 

GARAGE SPECIAL 

Structurele sponsor sinds 2019 -  Garage Special engageert zich om 

jaarlijks goede doelen te steunen, waaronder Beyond the Moon. Ze schonken 

een kerstgift t.w.v. €1.000. Als hoofdsponsor van VDB Cycling team hebben ze 

bovendien ons logo vrijblijvend op wielerkledij van veldrijders vermeld. Een 

sportieve manier om ons goede doel in de kijker te zetten en ruchtbaarheid te 

geven aan onze missie.

EQUILIBRE3 

Structurele sponsor sinds 2014 -  Naar jaarlijkse gewoonte schonk EQ3 een 

gift voor het bekostigen van een gezinsvakantie. Wanneer we 

#samentegencorona VOLHOUDEN dan kunnen we weldra hun steun tastbaar 

maken. Want ook bij EQ3 is VOLHOUDEN een werkwoord waarvoor je veel 

voldoening in de plaats krijgt. Samen met Equlibre3 kan je immers werken aan 

een gezonde levensstijl en een gezond gewicht. 
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TRILATIONS 

Structurele sponsor sinds 2012 -  Bij Trilations vormt CSR (Corporate Social 

Responsibility) een belangrijk onderdeel van hun beheer. Hun slogan is 

“Making the world a tiny bit better, together”. Ook in 2020 hebben ze onze 

samenwerking in de kijker gezet door ons logo op hun kerstkaart te vermelden 

en een gift te schenken. “We steunen dit goede doel omdat we beseffen dat ze 

een enorm verschil maken in het leven van diegenen die het nodig hebben en 

verdienen,” aldus Luc Janssens, CEO Trilations

HET ECHTPAAR HENRI & NICOLE 

Structurele sponsor sinds 2017 - Henri en Nicole steunen reeds vele jaren 

goede doelen en hebben inmiddels ook een band opgebouwd met Beyond the 

Moon.  

“Wat is er mooier dan kinderen gelukkig maken? Een stralende glimlach zien 

bij zieke kinderen die even weg zijn van ziekenhuizen, dokters en 

verpleegkundigen. Een weekje alleen maar doen waar zij zich gelukkig voelen 

samen met de ouders, broer(s) en zus(sen). Even de batterijen opladen om 

dan met goede moed opnieuw te beginnen aan de behandeling. Dankzij de 

goede organisatie en de lieve medewerkers van Beyond the Moon is dit 

allemaal mogelijk. Ook dit jaar in 2020, willen wij weer twee gezinnen met een 

ziek kind gelukkig maken. Daarom overhandigen wij met veel plezier een 

cheque van €8.000.”

DE LA RUE - MALTA 

Structurele sponsor sinds 2012 -  Onze Sponsor Ambassador Marisa 

Xuereb in Malta mocht een cheque in ontvangst nemen namens De La Rue 

die jaarlijks een budget vrijmaakt om goede doelen te steunen, waaronder 

Beyond the Moon. Deze bijdrage zal besteed worden om aan Maltese 

gezinnen met een ernstig ziek kind een gezinsvakantie te bieden. 

“ Dank u wel aan alle trouwe 
                   particulieren voor uw gift ”

We bedanken tevens alle particulieren die door middel van een permanente opdracht en 

jaarlijkse gift op ons rekeningnummer BE41 0014 7129 7010 hun steun betuigen. Vanaf 2020, 

kan men tevens via onze QR-code snel en veilig een gift storten (powered by Payconiq by 

Bancontact). Wenst u een fiscaal attest? Verzeker dan dat uw adresgegevens gekoppeld zijn aan 

deze bank app!
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Ingevolge de annulering van inzamelacties en evenementen kwamen de inkomsten voor Beyond the Moon in het 
gedrang. Er was heel veel onzekerheid m.b.t. fondsenwerving in 2020 en de nabije toekomst. Bovenop onze 
gebruikelijke werkwijze werden er extra maatregelen genomen om te besparen op operationele uitgaven. Zo werden 
ook de medewerkers deels op tijdelijke werkloosheid gezet. Gelukkig bleven deze trouwe partners ons steunen:

Partners in natura zijn van onschatbare waarde

LOGISTIEK & VERZENDINGEN 

Kristal, Zaventem -  Met een groot hart 

v e r z o r g t K r i s t a l d e l o g i s t i e k e 

ondersteuning en de verzending van 

ons marketing materiaal naar de 

steunverleners van Beyond the Moon 

die o.a. promotiemateriaal nodig hebben 

voor hun goede doel actie. 

BOEKHOUDING 

Condor, Asse -  Dit boekhoudkantoor 

verzorgt geheel vri jbli jvend onze 

boekhouding en zorgt ervoor dat de 

cijfers correct verwerkt worden op een 

duidelijke en vooral transparante manier 

voor de jaarlijkse audit. 

GRAFISCH ONTWERP 

Crossmark, Bonheiden -  Wanneer we 

een drukklaar .pdf ontwerp nodig 

hebben voor bijvoorbeeld een flyer of 

poster, dan kunnen we steeds rekenen 

op dit team die de inhoud ervan mooi 

verwoordt en netjes verzorgt. 

DRUKWERK 

Antilope De Bie Drukkerij, Duffel - We 

hebben wel eens kwalitatief goed 

drukwerk nodig. Dit familiebedrijf is dan 

steeds bereid om ons vrijblijvend te 

h e l p e n . V o o r v a k m a n s c h a p , 

gedrevenheid en een kwalitatieve 

service tot in de kleinste details zijn zij 

onze vast partner. 

WEBSITE 

B l a c k L i o n , K o r t r i j k - D e z e 

eenmanszaak is al vele jaren de partner 

voor onze mooie, informatieve website. 

Hun platform zorgt ervoor dat we in 

eigen beheer de website zelf kunnen 

onderhouden. Hij neemt bovendien de 

o n k o s t e n v o o r d e h o s t i n g e n 

domeinnaam voor eigen rekening. 

TRANSPORTBOEKINGEN 

Connections, Vilvoorde -  Vluchten, 

treintickets en dergelijke worden voor 

onze families geboekt via Connections. 

Hun goede service- en dienstverlening 

beantwoordt volledig aan onze eisen. 

Als steun rekenen ze ons geen 

administratieve booking fee aan.
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JURIDISCH ADVIES 

Albatrozz, Brugge - Advocate Lut Wille 

staat ons vrijblijvend bij voor enigerlei 

juridische informatie met betrekking tot 

bijvoorbeeld de reglementeringen voor 

(online) wedstrijden, aanpassingen van 

statuten en publicaties in het Belgisch 

Staatsblad, enz.  

IT-SUPPORT 

Netropolix, Geel -  Hun Cloud-

specialisten hebben Beyond the Moon 

zorgeloos naar de Cloud verhuisd 

waarbij gebruiksgemak en veiligheid 

cent raa l s taan. F lex ibe l , ve i l ig , 

zorgeloos en eenvoudig tele- en 

samenwerken. Altijd en overal!

“Wij steunen Beyond the Moon omdat de passie waarmee de medewerkers van dit goede doel de missie en werkzaamheden ter 
harte nemen getuigt van grote bekwaamheid, professionaliteit, gedrevenheid en vooral met een groot hart. Getuigenissen van de 
families stralen stuk voor stuk hoop, energie en vreugde uit. Beyond the Moon kan rekenen op onze onvoorwaardelijke steun en 
samenwerking. Niet alleen vandaag of morgen, maar nog vele jaren”, aldus Lieve Myvis, zaakvoerder Kristal. 

” Wij geven dit goede doel   
        onze onvoorwaardelijk steun.”

MARKETING, SOCIALE MEDIA, VERTALER 

Vele helpende handen maken het werk licht. Ben jij een laatstejaars 

student vertaler tolk (NL-EN of NL-FR)? Of heb je een opleiding sociale 

media, Marketing, PR & Communication gevolgd? Laat van je horen om 

ons goede doel vrijblijvend bij te staan met advies die van nut kan zijn 

voor onze naamsbekendheid en werking.  

Studenten van de AP Hogeschool, Antwerpen hebben in 2020 voor 

hun eindejaarsproject ons geholpen met een marktonderzoek, alsook 

advies verstrekt met betrekking tot o.a. onze communicatiekanalen. 

VERTALER NL-FR  / NL-EN 

<bedrijfsnaam>, <plaats> - Voor de 

vertaling van onze nieuwsberichten.

GEZOCHT

AUDITKANTOOR 

<bedrijfsnaam>, <plaats> - Voor de 

j a a r l i j k s e c o n t r o l e v a n o n z e 

boekhouding en het jaarverslag. 
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Onze vaste vakantiepartners 
ZIJ ZORGEN VOOR EEN HARTELIJK ONTHAAL EN EEN WARME VERWELKOMING VAN ONZE GEZINNEN 

Beyond the Moon werkt samen met vaste vakantiepartners. Alle criteria worden met de behandelende arts besproken en alle vragen 

moeten zijn beantwoord alvorens een gezin (onder voorbehoud) een keuze kan maken tussen een rustig gelegen vakantiepark of 

het attractiepark Disneyland Paris. Is het kind fit genoeg voor al onze vakantiebestemmingen? Moeten prikkels worden vermeden? 

Mag het zieke kind vertoeven in een subtropisch zwembad? Kunnen alle medische voorzieningen en noden praktisch worden 

geregeld, ongeacht de bestemming? Kortom, de arts kan gevraagd worden om mee te bepalen welke vakantiebestemming het 

meest geschikt is. De meeste gezinnen verkiezen om kortbij huis te blijven om de reis niet te vermoeiend te maken voor het zieke 

kind. Ingeval van een risicovolle medisch situatie kunnen we, samen met de arts en het gezin, ervoor opteren om een 

vakantieverblijfplaats te kiezen dat gelegen is kortbij een ziekenhuis. De keuzemogelijkheden worden daarom vooreerst grondig 

besproken en overlegd met de behandelende arts die, na een onderlinge overeenkomst, schriftelijke zijn medische toestemming 

geeft voor de gezinsvakantie met het zieke kind. 

Het gezin kan geen voorkeur indienen voor een specifiek vakantiepark in een land. Beyond the Moon bepaalt dit zelf in 

samenspraak met de vakantiepartner. Er wordt onderzocht wat mogelijk is volgens de beschikbaarheid in functie van de reisdata, de 

grootte van het gezin, de leeftijd(en) van het (de) kind(eren), de medische noden van het zieke kind, enz. We verzorgen een op 

maat gemaakt vakantiepakket volgens de noden van het gezin en in functie van het zieke kind. 

Maar, het jaar 2020 verliep helemaal niet zoals gebruikelijk en hierboven omschreven…  

Vanwege een samenscholingsverbod, opgelegd door de overheid, moesten onze vakantiepartners hun deuren sluiten. Pas tijdens 

de zomermaanden heropenden velen (tijdelijk) hun parken, met een sterk gereduceerd aanbod. Er werden door de overheid strenge 

maatregelen en vele beperkingen qua faciliteiten opgelegd. De rustgevende en ontspannende totaalbeleving van ons 

vakantiepakket, dat we gebruikelijk bieden aan onze families, kon niet worden geboekt en gegarandeerd. Bovendien konden de 

behandelende artsen van onze doelgroep, vanwege het besmettingsgevaar, geen medische toestemmingen geven om te reizen.  

Wegens overmacht hadden we geen andere keuze dan ons vakantieproject ‘Sponsor a Family’ tot nader order in wacht te 

zetten. Wat aldus betekende dat we onze jarenlange, hartverwarmende missie voor het eerst in ruim 15 jaar niet konden 

nakomen.

vanwege Covid-19 moesten parken 
                    (tijdelijk) de deuren sluiten

” Voor het eerst in 15 jaar  
  konden we onze missie niet nakomen.”
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Vanwege Covid-19 werd er door de overheid een algemeen verbod opgelegd om evenementen te organiseren. 
Diegenen die echter vóór de pandemie een actie voor het goede doel waren gestart of tijdens het jaar 2020 alsnog 
een coronaproof inzamelingsactie hebben gehouden, willen we uitermate bedanken voor hun doorzetting en steun! 
Want elke gift (groot of klein) maakt een verschil in het leven van een familie met een ernstig ziek kind!

Acties en giften

GEANNULEERD EVENEMENT - STUDENTEN VAN SYNTRA 

Vanwege Covid-19 konden de studenten van de opleiding Sport- en eventmanagement 

bij Syntra Limburg hun geplande event B-sportunity niet laten doorgaan. Sponsors van 

dit geannuleerd evenement kregen de keuze om hun bijdrage te schenken aan Beyond 

the Moon of om het bedrag terug te vorderen. Het merendeel koos voor het eerste en 

dat resulteerde in een mooie gift t.w.v. €1.200! Met dank aan docent Brecht Toelen voor 

de warme aanbeveling. 

VLAJO JIEHA! PROJECT - STUDENTEN 

Vijf leerlingen van het vierde jaar EC-Talen aan de Campus Rozenberg te Mol kozen 

voor Beyond the Moon als goede doel voor hun Vlajo Jieha! schoolproject TOTEally, een 

korte ondernemingservaring dat de focus legt op duurzaam ondernemen met 

engagement. Wegens het coronavirus werd hun project stilgelegd, doch hebben ze 

dankzij de verkoop van 100% katoenen tassen, met een uniek design, €453 ingezameld 

en aan Beyond the Moon geschonken.

EXCLUSIEVE TRUIEN - JEUGDDIENST 

Kazou is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten en de ideale uitlaatklep voor 

vele kinderen en jongeren tussen 7 t.e.m. 18 jaar in binnen- en buitenland. Amber en 

Zoé van Kazou Limburg ontwierpen een exclusieve trui voor de Limburgse Kazou 

vrijwilligers. Maar liefst 219 truien gingen over de toonbank waardoor ze aan Beyond the 

Moon een bijdrage konden schenken t.w.v. 680 euro! Een prachtig voorbeeld van hoe 

gezonde jongeren zieke leeftijdsgenoten een hart onder de riem steken! Super bedankt! 

Kazou is inderdaad bangelijk goe!

SNOEPVERKOOP TER NAGEDACHTENIS VAN TYBO 

De onthaalmoeders van lieve Tybo, die in 2019 via ons goede doel helaas zijn laatste 

vakantie had beleefd bij Disneyland Paris, hebben n.a.v. de Warmste Week snoepzakjes 

verkocht t.v.v. Beyond the Moon. Er werd €500 ingezameld! “Hopelijk helpt dit jullie 

vooruit om ook voor andere kindjes hun laatste vakantie te realiseren.” aldus de 

onthaalmoeders van de kinderopvang Minnies & Winnies (Kim & Lesley Maes en 

Taziana Oggiano)
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POP-UP MINIBEDRIJFJE - SCHOOLACTIE 

De leerlingen van 5A en 5B van de Basisschool ’t Klavernest uit Wechelderzande 

hadden beslist om de opbrengst van hun schoolproject ‘Start een Minibedrijf’ te 

schenken aan Beyond the Moon. Hun pop-up minibedrijfje kreeg de naam ‘Snoepcase 

Shop’ en samen verkochten ze veel lekkers, goed voor maar liefst €930! Als beloning 

kregen beide klassen een welverdiend certificaat uit handen van Garage Special, waar 

ze tijdens een schoolbezoek over Beyond the Moon hadden gehoord. 

E-INVOICING - VAN DESSEL INSURANCE BROKERS 

Deze campagne van Van Dessel Insurance Brokers is alvast een best practice die door 

vele ondernemingen snel en eenvoudig toegepast kan worden aan ons goede doel. 

Digitale facturatie is niet alleen eenvoudig, efficiënt, goedkoper en beter voor het milieu. 

Het levert ook tijdswinst op… want tijd is wat we vaak tekort komen. Zij schenken 1 euro 

aan ons goede doel voor elke klant die zich registreert voor e-invoicing. Reeds 640 

klanten hebben in 2020 zo hun steentje bijgedragen, goed voor €640 euro. Deze actie 

wordt vervolgd. Volg ook jij met jouw bedrijf het voorbeeld van Van Dessel Insurance 

Brokers?

VERKOOP WEDSTRIJDKLEDIJ - VAN DESSEL INSURANCE BROKERS 

Omwille van Covid-19 werd het geplande recreatief loop- en wandelevenement 

VDRun4Fun t.v.v. ons goede doel helaas ook geannuleerd. Het was een domper op de 

vreugde en het enthousiasme van de medewerkers van Van Dessel Insurance Brokers, 

die dit evenement voor het eerst organiseerden.  Ze bleven echter niet bij de pakken 

zitten! Als alternatief organiseerden ze een verkoop van wedstrijdkledij van topgolfer 

Thomas Pieters, de zoon van een kantoormedewerker. Dit leverde een mooi bedrag op 

t.w.v. €580.

VERKOOP VAN EEN MOOIE DORPSFOTO OP EEN CANVAS  

Filip Maes houdt van fotografie en besliste om een van zijn mooiste foto’s op een 

Canvas te laten drukken en te verkopen t.v.v. Beyond the Moon. Er werd een bedrag 

geschonken ter waarde van €150 door een koper uit zijn dorp.

acties voor het goede doel 
           geven veel voldoening
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TOTAL - VESTIGING IN ANTWERPEN 

Om de goede veiligheidscijfers te vieren van de Turnaround 2020 West, heeft Total 

Antwerpen een gift geschonken aan vijf goede doelen, waaronder Beyond the Moon. 

Tijdens de Turnaround werd er wekelijks op basis van positief veiligheidsgedrag een 

partner van Total geselecteerd die op zijn beurt een goed doel mocht kiezen en 

aandragen. Aldus heeft hun veiligheidspartner G4S (een jarenlange trouwe sponsor van 

Beyond the Moon) ons goede doel aanbevolen, samen met Spie, Verwater en het 

Poolse Naftoremont. “Dat we met €4.000 zieke kinderen kunnen helpen om hun 

vakantiedroom waar te maken is ronduit prachtig en raakt me echt. Iets kunnen geven, 

geeft altijd een grotere fierheid en meer voldoening dan iets te krijgen. Onze partners 

konden op deze manier hun teams motiveren om veilig(er) te werken zodat ze samen 

een goed doel konden kiezen dat hen nauw aan het hart ligt,” aldus Jacques 

Beuckelaers, Manager van het Antwerps Platform Total. 

ALPHA TRAINS - VESTIGING IN ANTWERPEN 

Alpha Trains besliste om het budget dat ze normaal aan kerstcadeautjes voor klanten 

spenderen, per locatie (Antwerpen, Keulen & Luxemburg) aan een goed doel te 

schenken. Na een stemmingsronde bij hun medewerkers in Antwerpen was Beyond the 

Moon als winnaar uit de bus gekomen. “We schenken met veel plezier €2.500 om jullie 

missie tastbaar te maken,” aldus Sabine De Graeve, Senior HR Manager Alpha Trains 

Belgium NV.

” Iets geven geeft meer voldoening 
                     dan iets krijgen.”

INNER WHEEL HEIST-OP-DEN-BERG 

Naar jaarlijkse gewoonte steunen de dames van service club Inner Wheel in Heist-op-

den-Berg diverse locale goede doelen, waaronder Beyond the Moon. Ze vernieuwden 

hun steun met een gift ter waarde van €750 ingevolge verschillende sociale 

projectacties die ze hadden gehouden.

BLOEMBOLLENACTIE - SCHOOLACTIE 

De leerlingen van Basisschool ‘Faluintjes’ uit Moorsel hebben deelgenomen aan onze 

bloembollenactie om kleur te geven aan de locale tuinen, terrassen en balkons. Onder 

het motto ‘Zet de bloemetjes buiten voor Beyond the Moon’ hebben de kinderen het 

beste van zichzelf gegeven en €217,50 ingezameld.
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IDEE OM TE HELPEN: ONS GRATIS STEUNEN VIA TROOPER 

Doe jouw online aankopen bij een webwinkel via onze Trooperpagina, zonder €1 

extra te betalen. Je vindt er meer dan 1000 winkels in verschillende categorieën: 

reizen, eten & drinken, fashion, mooi & gezond, boeken, sport & vrije tijd, dieren, huis 

& tuin, cadeaus, multimedia & electro, zakelijk, opleidingen, auto-onderdelen, enz. 

Door via onze Trooper link door te klikken naar de online shops laat je hen weten dat 

jij met jouw aankoop Beyond the Moon wilt steunen. De link doet het werk en jij kan 

gewoon shoppen, zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. Van elke 

aankoop die jij doet gaat er een percentage naar Beyond the Moon. Iedereen blij!  Tip 

om te voorkomen dat je ons vergeet bij een volgende online aankoop: download the 

Trooperbot Blieb op jouw computer. 

Maak gebruik van onderstaande communicatie- en promotiemateriaal: Bestel via ons kantoor deze recto-verso flyer (1) om 

uit te delen aan de medewerkers op kantoor, aan familie en vrienden. Hang de posters (2 en 3) in de personeelskantine of in een 

ruimte waar veel bezoekers komen en moedig anderen aan om Beyond the Moon te steunen!

1

2

3

https://www.trooper.be/beyondthemoon
https://trooper.be/trooperbot
https://trooper.be/trooperbot
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IDEE OM TE HELPEN: NAAR HET VOORBEELD VAN EEN 60-JARIGE 

Dhr Lieven V. vierde in 2020 zijn 60e verjaardag. Hij wou geen geschenken 

ontvangen, maar riep familie en vrienden op om rechtstreeks een gift te storten op de 

Beyond the Moon zichtrekening BE41 0014 7129 7010. Namens ons team hebben 

we hem van harte proficiat gewenst en nog vele gezonde jaren! Ook interesse in ons 

“Geef een Speciaal Geschenk” idee? (zie onze website “Wat jij kan doen”)

IDEE OM TE HELPEN: NAAR HET VOORBEELD VAN AUTOGRILL 

Onze collectebusactie ‘Change for Children’ is een eenvoudige manier om geld in te 

zamelen op plaatsen waar er een groot en wisselend bezoekersverloop is. De Food 

& Beverage uitbatingen van Autogrill Belgium op de Brusselse luchthaven passen 

deze inzamelingsactie al sinds 2005 toe, en met succes! Autogrill is de allereerste 

sponsor van Beyond the Moon sinds 2005 en blijft ons nog steeds trouw steunen. 

Dankzij de inzameling van wisselgeld en andere giften van passerende reizigers 

hebben ze wederom voldoende ingezameld om een gezinsvakantie te bekostigen. 

IDEE OM TE HELPEN: KERSTKAARTENACTIE 

Een eenvoudige manier om onze missie te verspreiden en onze naamsbekendheid 

te vergroten!  Onze kerstkaartenactie kende in 2020 andermaal een nog groter 

succes dan de voorbije jaren. Onze eigen, exclusieve ontwerpen kunnen op maat 

en in de gewenste taal worden gepersonaliseerd met tekst en logo. Ze zijn jaarlijks 

online via onze website te bestellen vanaf de maand oktober tot mid-december. 

IDEE OM TE HELPEN: ONLINE BEURZEN 

Onze sponsor ambassadeur Marisa Xuereb in Malta organiseerde de voorbije jaren 

in het Corinthia Palace Hotel telkens twee beurzen met standhouders die allerlei 

geschenken verkochten voor hetzij moederdag, hetzij Kerst en waarvan er een deel 

van de opbrengst werd geschonken aan Beyond the Moon. Omdat evenementen in 

2020 vanwege Covid-19 niet waren toegestaan, organiseerde ze zowel een ‘Perfect 

Mother’s Day Gift Fair’ als een kerstmarkt via een online webshop met tal van locale 

leveranciers. Twee acties coronaproof t.v.v. Maltese families met een opbrengst van 

€2.000. 

Wil je meer details over de acties en ideeën die we als goed doel zelf aandragen?  Surf naar onze website: 

https://www.beyondthemoon.org/nl/wat-jij-kan-doen
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IDEE OM TE HELPEN: INZAMELINGSACTIE VIA FACEBOOK 

Sinds 2020, kan je via onze Facebook pagina een inzamelingsactie houden ter 

gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een sportieve uitdaging. 

Belangrijke nota: Voor giften kleiner dan €40 of namens donateurs die geen belang 

hecht aan een fiscaal attest, is een inzamelactie via onze Facebook pagina een 

aanrader. Wilt jouw achterban wèl een fiscaal attest voor een gift vanaf €40 aan 

Beyond the Moon? Weet dan dat giften die worden gestort via een extern platform 

(zoals Facebook of Go Fund me) geen recht geven op een fiscaal attest. Het 

geld wordt immers initieel gestort op een rekening van Facebook en pas nadien 

doorgestort naar Beyond the Moon. Daarom, is de storting van een gift rechtstreeks 

op onze zichtrekening de enige juiste weg om een fiscaal attest te kunnen bekomen 

voor donateurs die dit als voorwaarde stellen. 

IN 2020: HOGER FISCAAL VOORDEEL 

Voor giften in 2020 recupereerde je uitzonderlijk 60% (i.p.v. 45%) van het werkelijk 

gestorte en op het fiscaal attest vermelde bedrag. Zo kostte een gift van €40 jou 

dus maar €16, want je kreeg €24 terug. Het was een beslissing van de Belgische 

regering om in deze coronatijd de goede doelen een duwtje in de rug geven. M.a.w. 

goed voor uw portemonnee en voor ons goede doel. Wens je voortaan een 

doorlopende schenkingsopdracht uit te voeren of eerder éénmalig? Jouw steun zal 

sowieso het leven van een familie met een ziek kind opvrolijken.  

Nota: Enkel van toepassing voor inwoners en bedrijven gevestigd in België. Een 

fiscaal attest ontvang je tijdens het eerste kwartaal van het daarop volgende 

kalenderjaar. Meer info over fiscale attesten vind je bij ‘Vaak gestelde vragen’ op 

onze website.

FISCAAL VOORDEEL  
WANNEER U ONS STEUNT

ERKENDE VERENIGING DOOR DE F.O.D. FINANCIËN 

Onze vereniging is al vele jaren door de Federale Overheidsdienst Financiën 

erkend voor het uitreiken van fiscale attesten. Om zo’n erkenning te kunnen 

behouden worden er strikte voorwaarden gehanteerd en strenge controles 

uitgevoerd. Zo moet een gift ‘om niet’ zijn: er mag, behalve het fiscaal attest, 

niets tegenover staan. Bovendien mogen de ontvangen giften voor 

maximum twintig procent worden besteed aan kosten voor het algemeen 

beheer.  

Kosten voor het drukken van promotiemateriaal, de aankoop van 

kantoorbenodigdheden, het aanmaken en onderhoud van een website of 

andere operationele uitgaven, waaronder ook personeelskosten, kunnen 

bijgevolg nauwelijks of niet gefinancierd worden met de ontvangen giften. 

Daarom, spendeert Beyond the Moon heel veel tijd en moeite aan het 

onderhandelen met grote ondernemingen en KMO’s om ons vrijblijvend te 

helpen met hun kennis, expertise en werkmateriaal, zodat we kosten kunnen 

drukken. Al vele jaren kunnen we rekenen op zulke operationele partners 

(zie pagina 9-10).
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ONZE VERJAARDAGSVIERING WERD GEANNULEERD EN ZAL 
WORDEN UITGESTELD TOT HET JAAR 2025 
 

Een verjaardagsviering is een evenement dat we om de vijf jaar vieren 
met ons netwerk om hen te bedanken en te erkennen voor hun steun en 
bijdrage. Het merendeel van de kosten voor het organiseren van zo’n 
feestelijke aangelegenheid wordt, volgens onze traditionele aanpak, 
integraal gesponsord door talrijke ondernemingen en KMO’s.  
Alle voorbereidingen waren klaar, sponsoring en steun in natura waren 
toegezegd. Het feest ter gelegenheid van ons 15 jaar bestaan ging ons 
nul euro kosten! De uitnodigingen waren net de deur uit. Helaas, tot 
onze grote spijt mocht het niet plaatsvinden vanwege Covid-19. 

Gevolgen voor de toekomst…

VERWACHTINGEN 2021: DALING VAN 50-75% AAN INKOMSTEN & STIJGING AANTAL AANVRAGEN 

De geannuleerde acties, evenementen en andere plannen die niet konden doorgaan in 2020, zullen een drastisch gevolg 

hebben voor de inkomsten in het jaar 2021. We verwachten een daling van maar liefst 50-75 % aan inkomsten.  Daarentegen, 

van zodra reizen weer mogelijk wordt gemaakt en we groen licht krijgen om vakanties te boeken voor onze doelgroep, 

verwachten we een enorme stijging van nieuwe aanvragen. Hiervoor zullen vele middelen nodig zijn om de talrijke 

gezinsvakanties te kunnen bekostigen. Eind december 2020 was er nog veel onzekerheid en geen duidelijkheid over 

vakanties voor onze doelgroep en over de mogelijkheid voor acties of events in 2021. De wereldwijde vaccinatiecampagne, 

die in 2021 van start zal gaan, zou soelaas moeten bieden…  We rekenen erop! 

We hopen ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen! Want de komende jaren liggen onze prioriteiten bij 1. 

voldoende fondsen werven om 2. onze jaarlijkse doelstelling van 52 gezinsvakanties opnieuw te behalen!

”We verwachten een achterstand  
          van ruim twee boekingsjaren.”

HET REGENDE ANNULERINGEN 
 

We waren niet de enigen die geconfronteerd werden met annuleringen met bijhorende gevolgen… Andere 
geannuleerde acties en evenementen die begin maart 2020 reeds op de agenda stonden in samenwerking met en ten 
voordele van Beyond the Moon waren:

• 3-13 april - Andrew Abela uit Malta schreef zich in voor 

de ‘Marathon des Sables’ in Marokko en ging zijn 

inspanningen laten sponsoren t.v.v. Beyond the Moon. 

• 3 april - Sponsorloop door leerlingen van het Sint-

Lambertinuscollege in Heist-op-den-Berg stond gepland 

op de schoolagenda. 

• 1 mei - The Perfect Mother’s Day Gift Fair: jaarlijkse 

beurs in Malta waarvan een deel van de opbrengst 

wordt geschonken aan Beyond the Moon. 

• 28 mei tot 1 juni - Fietsen in de bergen o.l.v. meter 

Gella Vandecaveye; allen in onze wieleroutfit 

aangeboden door het Marmotta Alpin Hotel.  

• 4 juni - Jaarlijkse golfdag georganiseerd door PREM 

Group & Trinity Purchasing; een netwerkevenement 

met de opbrengst t.v.v. ons goede doel. 

• 20 juni - Fietsen of wandelen in onze wieler- of 

sportoutfit tijdens het ‘Mon Ventoux 2020’ event van 

Sporta om de kale berg te overwinnen. 

• 13 september - Lopen of wandelen tijdens de eerste 

editie VDRun4Fun t.v.v. ons goede doel, georganiseerd 

op het domein van kasteel La Garenne in Itegem door 

Van Dessel Insurance Brokers.
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Eenvoudig: steun ons met een gift 
Elke gift groter dan of gelijk aan €40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een 

belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift (weliswaar op voorwaarde 

dat u er niets van waarde voor in ruil krijgt) en kost u dus eigenlijk slechts €22. Ook 

Beyond the Moon is een erkende vzw die fiscale attesten kan uitreiken. Aldus, steunt u 

ons werk met een gift, dan krijgt u tijdens het eerste kwartaal van het daaropvolgend 

jaar een fiscaal attest in uw brievenbus. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zandstraat 27 K 
B- 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg) 

België  
📞  (+32)(0)15 23 36 82 

 E-mail: contactbtm@beyondthemoon.org

                                    Plan je een actie? 
Heb je hulp of promotiemateriaal nodig?  
                                 Contacteer ons.

ELK IDEE KAN EEN VERSCHIL MAKEN IN HET LEVEN VAN EEN FAMILIE MET EEN ZIEK KIND 

Beyond the Moon geeft je voldoende houvast en ondersteuning om jouw MVO-verhaal uit te werken en bekend te maken. We 

verwerken jouw verhaal in onze communicatie, voor zowel intern als extern gebruik. We zorgen voor een win-win situatie en 

bouwen samen aan een partnerschap op lange termijn, waarbij wederzijds respect en dankbaarheid belangrijk zijn.  

Verspreid onze missie en moedig anderen aan om ons te steunen. Elke bijdrage helpt ons om de levenskwaliteit te verbeteren 

van families met een ernstig ziek kind en brengt een onmiddellijke, langdurige en positieve impact teweeg bij families die 

onze hulp het meest nodig hebben. 

Om onze werkingskosten te dragen, kan Beyond the Moon rekenen op een aantal vaste partners die deze kosten voor eigen 

rekening nemen. Wij spenderen geen enkele euro aan betalende reclame of huur (onze medewerkers werken al 15 jaar vanuit een 

thuiskantoor). We rekenen op gratis media- & marketingondersteuning, alsook op mond-aan-mond reclame. Elke gift die u ons 

schenkt, gaat integraal naar een gezinsvakantie voor families met een ernstig ziek kind. 

De vele acties en activiteiten die we in dit jaaroverzicht hebben gebundeld gelden als voorbeeld en vallen onder een of meerdere 

van de hieronder vermelde zes manieren om ons te helpen. Op onze website worden deze uitvoerig omschreven.

Hoe kunt u ons helpen?


