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Programma Galabal – Havaball Masquee  

tvv Rondoufonds voor Duchenneonderzoek 
 
 
 20u30 Ontvangst in de universiteitshal 

 21u00  Welkomstwoord door lid van het Rondoufonds 

 21u15  Start van het galabal met muziek van DISCOBAR GALAXIE 
en Sven DE LEIJER samen met Guests  

  Gast DJ: Jeroen Meus (in primeur) 

 23u30  Uitreiking cheque  
  Tombolatrekking 

 02u00  Voorzien einde  

 ____________________________________________________________________________________________ 

 Doorlopend:  Fotosessie 
  Tombolaverkoop 
  Slow box 
  Champagnebar 

Lounge bar 
Hapjes 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 



 

Havaball Masque – Sponsorinformatie 
03 November 2012 

Rondoufonds Voor Duchenneonderzoek 

 

 
 
 
 
 Wij stellen u met trots ons tweede Galabal voor. HAVABALL MASQUE. 

 

Een gemaskerd bal in de mooie gewelfde Universiteitshal, de Jubileumzaal op 

zaterdag 03 november 2012, met toffe muziek, champagne en een tapasbar.  

De hele avond zal in het teken staan van het Rondoufonds voor 

Duchenneonderzoek..  Een fonds opgericht door ons, de familie Rondou i.s.m. de 

KU Leuven op 24 november 2011.  Dit fonds werd opgericht binnen de KU Leuven 

met het oog op het bevorderen van de kennis van ziektemechanismen en het 

ontwikkelen van behandelingen voor de erfelijke spierziekte Duchenne 

spierdystrofie. Wereldwijd is dit de meest frequente spierziekte op kinderleeftijd. 

Helaas is de ziekte nog niet geneesbaar.  

 

Het Rondoufonds voor Duchenne onderzoek kan rekenen op de steun van velen, 

in de vorm van giften en fondsenwervingsacties, die via de familie Rondou of via 

de activiteiten en communicatie worden geïnspireerd. Zo was er voorafgaand aan 

de inhuldiging op 24 september 2011 reeds een benefiet Galabal (‘Have a Ball’) in 

de jubileumzaal van de Universiteitshal te Leuven.  

Daarnaast was het fonds ook het goede doel van de 24ste editie van de Leuvense 

Kerstmarkt. Dankzij deze twee zeer succesvolle evenementen en een aantal 

andere schenkingen en acties is er nu, een jaar na de oprichting van het fonds, 

een indrukwekkend bedrag van 115.000 € ingezameld. 
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Wat hebben we gedaan met het ingezamelde bedrag van 
vorig galabal? 

 

Havaball 2011 bracht ons 70.000 €  op.  Dit bedrag werd samengevoegd met dat van de 

kerstmarkt en de opbrengsten uit andere activiteiten en giften.  Samen goed voor zo'n 

115.000 euro.  

 
Dit bedrag werd aangewend om een nieuw en innovatief onderzoeksproject op te starten 

binnen het Stamcelinstituut van de KU Leuven. Artsen en onderzoekers vanuit de afdeling 

Kinderneurologie UZ Leuven en het Stamcelinstituut zullen samenwerken in dit onderzoek, dat 

menselijke stamcellen wil ontwikkelen vanuit weefsels (huid, spier) van patiënten met 

Duchenne spierdystrofie. Deze stamcellen kunnen vervolgens gebruikt worden in verder 

onderzoek dat dan de ziekte beter kan ontrafelen (‘human disease modeling’) en voor de 

ontwikkeling van behandelingen. Voor de opstartfase van deze nieuwe onderzoekslijn zal het 

fonds bijdragen tot de personeelskosten  van ervaren arts-onderzoekers en de 

werkingskosten. 

  
Het tweede project dat dankzij het Rondoufonds zal kunnen opgestart worden, wil relevante 

meetinstrumenten ontwikkelen die op een gevoelige en betrouwbare manier kunnen 

nagaan welke lichaamsfuncties al dan niet en in welke mate reeds aangetast zijn bij een kind 

met Duchenne spierdystrofie. Het hoofdaccent zal hierbij liggen op heel jonge kinderen 

(peuter/kleuterleeftijd) en op oudere (rolstoelgebonden) adolescenten. Dergelijk onderzoek is 

belangrijk omdat het een betere opvolging zal toelaten van patiënten, en omdat dergelijke 

meetinstrumenten heel erg noodzakelijk zijn in het onderzoek naar nieuwe behandelingen 

voor de ziekte. Om dit mogelijk te maken zal het fonds gedeeltelijke de personeelskosten 

dragen voor een fysiotherapeut met de vereiste klinische en onderzoekservaring.  
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Ziekte van Duchenne? 

 

Duchenne spierdystrofie is een zeer ernstige, erfelijke ziekte bij jongens waarbij de spieren 

langzaam worden afgebroken. De eerste symptomen verschijnen meestal op kleuterleeftijd. 

Het kind kan moeilijk zijn evenwicht behouden, valt vaak door de benen, en rennen en 

trappen lopen zijn bijna onmogelijk voor dit kind. 

  

De meeste patiëntjes kunnen als ze een jaar of 10 à 12 zijn, niet meer stappen aangezien de 

spieren steeds zwakker worden en afsterven. Door de steeds verdergaande afbraak van de 

spieren krijgen ze ook problemen met de armen en met de rug. In een later stadium krijgen ze 

ook hart- en  ademhalingsproblemen. Uiteindelijk sterven de Duchenne-patiënten vaak rond 

hun dertigste of veertigste levensjaar. 

  

Duchenne legt een zware druk op de patiëntjes zelf en op hun directe omgeving, die met veel 

inzet, aandacht en hoge kosten alles op alles zet om de beste behandeling mogelijk te maken. 

  

Op dit moment is de ziekte nog niet te genezen. De behandeling bestaat nu vooral uit 

corrigerende, orthopedische operaties wanneer bijvoorbeeld de ruggengraat ernstig vergroeid 

is. En natuurlijk uit allerlei behandelingen om pijn en ongemak zoveel mogelijk te verlichten. 
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Het Rondoufonds? 

 

Als ouders van een zoon met de ziekte van Duchenne stellen wij u met trots het 

“Rondoufonds voor Duchenneonderzoek” voor. Een fonds opgericht door ons, de familie 

Rondou i.s.m. de KU Leuven. 

 
Het onderzoek naar Duchenne is in een cruciaal stadium. Een oplossing lijkt eindelijk nabij. De 

voortgang van dit onderzoek is afhankelijk van de beschikbare fondsen. Omdat Duchenne een 

ziekte is waar relatief weinig mensen aan lijden, is de aandacht onder medische specialisten 

relatief gering. Wij willen uiteraard niets liever dan een snelle voortgang van het 

wetenschappelijk onderzoek. Met 1 miljoen euro kunnen de Duchenne-specialisten een heel 

eind vooruit! 

 

Het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek steunt aan de KU Leuven het werk van: 

• Prof. Catherine Verfaillie, hoofd van het Stamcelinstituut KU Leuven 

• Prof.  Maurilio  Sampaolesi,  Hoofddocent,  Hoofd  Translational  Cardiomyology 

KU Leuven 

• Prof. Dr. Gunnar Buyse, hoogleraar Kindergeneeskunde-Afdeling Neurologie & 

adjunct-kliniekhoofd kinderneurologie KU Leuven en tevens beheerder van het fonds 

• Dr. Nathalie Goemans, kliniekhoofd kinderneurologie UZ Leuven 
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Het Rondoufonds - Organisatie 

 

Wetenschappelijke afvaardiging 

• Prof. Dr. Gunnar Buyse, Beheerder van het fonds – Hoogleraar Kindergeneeskunde – 

Afdeling Neurologie & Adjunct-Kliniekhoofd Kinderneurologie KU Leuven 

• Prof. Catherine Verfaillie, Hoofd van het Stamcelinstituut KU Leuven 

• Prof. Maurilio Sampaolesi, Hoofddocent, Hoofd Translational Cardiomyology KU 

Leuven 

• Dr. Nathalie Goemans, Kliniekhoofd Kinderneurologie UZ Leuven  

 

Ondersteunde organisatie / met medewerking van  

• Leuvens Universiteitsfonds: Minderbroedersstraat 5    3000 Leuven 

 

Dagelijks Bestuur 

• Siona Ven-Rondou, initiatiefneemster  

• Mar Dominguez Llorens  

• Ilse Vanhoolandt  

• Filip Rondou  

• Serge Ven. 

 

Peter van het fonds 

• Jeroen Meus 
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Leuven Gala Night – Havaball Masque 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Universiteitshal was het zenuwcentrum van de twee bedrijvigheden die Leuven 

hebben grootgemaakt, de lakennijverheid en de universiteit. Ook nu nog fungeert de 

hal als “hoofdkwartier” van de Alma Mater. Van zijn oprichting in 1317 tot nu heeft het 

gebouw echter heel wat watertjes doorzwommen. In 1432 werd de pas gestichte 

universiteit ondergebracht in een vleugel van de Universiteitshal aan de Krakenstraat. 

De administratie was er gehuisvest en de lessen van de vier hogere faculteiten 

(kerkelijk recht, wereldlijk recht, geneeskunde en theologie) vonden er plaats. In 1679 

verkocht de stad de Universiteitshal volledig aan de universiteit. In 1723 werd de 

Regavleugel aangebouwd. In 1914 werd het gebouw in brand gestoken door de Duitse 

bezetters en hersteld in 1922. De Universiteitshal vormt nog steeds het hart van de 

universiteit. Niet alleen bevinden zich er de rectorale diensten, maar het gebouw is ook 

de getuige van de belangrijke stadia in het universitaire leven.  
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Het is de plaats waar duizenden jongeren met gemengde gevoelens binnengaan om 

zich voor de eerste maal in te schrijven en het is de plaats waar een deel van hen met 

even gemengde gevoelens buitengaat na de promotieplechtigheid van zijn 

afstudeerrichting. In de Universiteitshal, achteraan op de gelijkvloerse verdieping, 

bevinden zich de zogenaamde salons: de faculteitenkamer (geel van tint), de 

senaatszaal (groen) en de rectorkamer (roze). Op de eerste verdieping bevindt zich 

achteraan de promotiezaal, waar talrijke officiële inhuldigingen, lezingen en 

evenementen plaatsvinden. Vooraan op de eerste verdieping treft men de jubileumzaal 

aan, de plaats bij uitstek voor universitaire recepties. In deze ruimte kan men een 

aantal voorwerpen bekijken uit de verzameling de Spoelberch en de Afrikaanse 

verzameling van de universiteit. 

 

  



 

Havaball Masque – Sponsorinformatie 
03 November 2012 

Rondoufonds Voor Duchenneonderzoek 

 

 

 

 

Leuven Gala Night – Havaball Masque 
 

 

 

 

 

 

 

De space opera begint in de jaren 90, wanneer de Leuvense vrienden Bobby Ewing, 

Lars Capaldi en Loveboat besluiten om de uitgaanswereld te verbeteren. Het verhaal 

komt pas echt op gang als dit heroïsch collectief de nationale ether mag inpalmen met 

hun instant legendarische Studio Brussel-radio shows. Het is de start van een 

intergalactische trip door het vaderland. 

De podia waar het Gevaar van de Discobar nog niet mochten passeren zijn intussen 

schaars geworden. Ze zijn vaste klanten op Marktrock, Laundry Day en Tomorrowland, 

maar ook het zelf bedachte tussenpodium van Rock Werchter is een vaste, jaarlijkse 

stop geworden. Met hun Galaxie Gangbang Soundsystem zorgen ze nog steeds voor 

heuse volksverhuizingen naar de andere kant van de Heilige Wei. 

Hun saga staat ook verzameld op enkele fijne mixalbums. De eerste vijf zijn intussen 

kostbare tijdsdocumenten, hun meest recente episode ligt nu in de winkel. Boombox is 

een triple cd-box met drie eigenzinnige mixtapes volgens de regels van de kunst. 

Galaxie rocks on the new Boombox! 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?q=discobar+galaxie&hl=nl&sa=X&biw=1444&bih=614&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2oasRxd_ZmMG3M:&imgrefurl=http://www.volta09.be/2010/programma.asp?id=8&docid=HPs5vJbGNuCEYM&imgurl=http://www.volta09.be/2010/_img/galaxie.jpg&w=539&h=301&ei=yqVQUP5Co6vQBcHdgdgP&zoom=1&iact=hc&vpx=271&vpy=182&dur=3838&hovh=168&hovw=301&tx=189&ty=114&sig=107912233066597427684&page=2&tbnh=94&tbnw=168&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:23,i:220
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Na vele, vele jaren is Discobar Galaxie still going strong en spelen ze nog steeds 

whatever the hell they like. Van het grootste festival tot het smerigste jeugdhuis, deze 

heren weten nog altijd de juiste platen te kiezen. This Soundsystem knows what's good 

for you. These men will make you move. Damn right! 

Een van de mannen achter Discobar Galaxie is een goede vriend van de familie Rondou 

en zodoende heel betrokken bij de ziekte Duchenne. Hij trommelde graag zijn DJ-

vrienden Sven De Leijer en the Maxx Brothers op om mee te werken aan deze unieke 

avond. 

  



 

Havaball Masque – Sponsorinformatie 
03 November 2012 

Rondoufonds Voor Duchenneonderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven De Leijer (1979) is een Vlaams televisiepresentator. Hij heeft in De laatste show 

een vaste rubriek "Goed gezien". Hij was ook meermaals gast  vragensteller van De 

Slimste Mens ter Wereld.  

Sven De Leijer begon in 2003 als publieksopwarmer, een functie die hij nog steeds 

uitvoert bij de twee voornoemde programma's. Daarnaast voerde hij zijn "show voor 

de eigenlijke show van start gaat" ook op voor Blokken, de Canvascrack, Debby & 

Nancy en De Pappenheimers.  

Daarnaast is hij ook actief als DJ bij "The Discosluts". 

In het najaar van 2012 zal hij op VIER voor het eerst een eigen programma 

presenteren, dat gebaseerd is op zijn rubriek Goed Gezien? uit De laatste show. 
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Bart De Borger was tot voor kort vaste samensteller van De Maxx, Karl de Bisschop 

is het nog steeds. Samen vormen ze een onafscheidelijk dj-duo en opereren onder 

de naam The Maxx Brothers. 

Tijdens een stomende DJ-set laten De Maxx Brothers de beste classics en de hipste, 

nieuwe shit uit je speakers knallen. Een maxximale mix van house, electro, funk, 

breakbeats, voor een maxximale party!  

Rechtstreeks uit het Studio Brussel-huis bij jou op de dansvloer. Maxximize your 

party! 

  

http://www.google.be/imgres?q=the+MAXX+Brothers+studio+brussel&hl=nl&sa=X&biw=1444&bih=614&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=1gb292979_25dM:&imgrefurl=http://showbizzkanaal.skynetblogs.be/tag/studio+brussel&docid=hCnjOplEx7046M&imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/115808/dyn002_original_225_226_pjpeg_2596306_f135d54deaef98052576b241b185172f.jpg&w=225&h=226&ei=xLJQUM7OD6PC0QXbg4DQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=130&vpy=315&dur=6241&hovh=180&hovw=180&tx=113&ty=138&sig=107912233066597427684&page=1&tbnh=131&tbnw=129&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:14,s:0,i:116
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Sponsormogelijkheden 

 

• Sponsor  

• Sponsorbedrag: 500 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 2 Toegangskaarten 
• Vermelding in lijst van sponsors in verschillende mediamogelijkheden 

(boekje, presentaties, ballonnen, enz) 
• Factuur  

  

• Eresponsor  

• Sponsorbedrag : 1.000 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 4 Toegangskaarten + fles Champagne 
• Logo in overzicht van Eresponsors in verschillende mediamogelijkheden 

(boekje, presentaties, ballonnen, enz) 
• Factuur  

  

• Partner  

• Sponsorbedrag : 2.000 euro + 21% btw 
• Returns: 

• 6 Toegangskaarten + 2 flessen Champagne 
• Factuur 
• Advertentie van een min. ½ pagina in verschillende mediamogelijkheden 

(boekje, presentaties, ballonnen, enz) 
• Projectie advertentie in presentatie (Slideshow) in de Universiteitshal – 

Jubileumzaal tijdens het gala. 
• Factuur  
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Intekenformulier Sponsoring – Havaball 03 NOV 2012 

 

Overeenkomst  

Bedrijf:  

Contactpersoon:  

Functie: 

Adres:  

Postnr.:      Gemeente:  

Tel:      Fax:  

Email:  

BTW: 

  

Zal het galabal ten voordele van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek steunen als: 

  

O   Sponsor (500 euro) + 21% BTW 

O   Eresponsor (1.000 euro) + 21% BTW  

O   Partner (2.000 euro) + 21% BTW 

   

Het bedrag zal betaald worden NA ontvangst van factuur.  

Facturatieadres indien anders als supra: 

 

  

Datum + Handtekening 

  

  

Terug te sturen op faxnummer 016/32.37.38 

Meer informatie: Isabel Penne, Directeur Leuvens Universiteitsfonds, Tel: 016/32.41.44 
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Bestelformulier Toegangskaarten – Havaball 03 NOV 2012 

 

Wij zullen aanwezig zijn op 03/11/2012  

 met …………… personen en bestellen op naam van ……………………………………………………………………….  

 ……… toegangskaarten voor het Galabal aan € 50 p.p.  

 Te Betalen:  ……………    Kaarten  x 50 €  =  …………………… €  

Voor alle informatie in verband met dit evenement en het fonds zijn wij bereikbaar op volgend  

e-mailadres: …………………………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………………………………… 

De bestelde kaarten liggen op 3/11/2012 klaar aan de ingang van de Universiteitshal vanaf 20u30. 

Betalingsmodaliteiten (Gelieve keuze aan te kruisen)  

o Wij wensen een factuur waarop alle betalingsinstructies vermeld zullen worden:  

Factuur graag op te sturen aan:  

Ten aanzien van (Naam):  

Bedrijf:  

Adres:  

Btw-nr.:  

o Wij betalen cash ter plaatse.  

o Wij wensen geen factuur en betalen onze toegangskaarten via overschrijving op rekening van 

de KU Leuven met IBANnummer BE09 4320 0000 1157 met vermelding van de gestructureerde 

mededeling: +++400/0007/54720+++ 

o  Wij zullen helaas niet aanwezig zijn maar willen een schenking doen aan het Rondoufonds 

voor Duchenneonderzoek op de giftenrekening van de KU Leuven met IBANnummer  

BE 45 7340 1941 7789 met vermelding +++ 400/0007/54316+++.. 

 Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.  

(Gelieve dit rekeningnummer niet te gebruiken voor het betalen van toegangskaarten) 

 Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 

Leuvens Universiteitsfonds, Minderbroedersstraat 5, 3000 Leuven  

Fax: 016/32.37.38 

E-mail: eventsLUF@rec.kuleuven.be 
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