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Bijzonder gewaardeerd nieuw project 
 
In Groot-Menen wordt er veel ondernomen. Om dit ondernemerschap extra in de kijker te zetten, hebben 
enkele enthousiaste mensen uit Menen, Lauwe en Rekkem in 2016 een gloednieuw netwerk-event uit de grond 
gestampt. Een aantrekkelijk uithangbord, een heldere schijnwerper, een stralend forum voor alle OnderMeners 
… 
 
Sindsdien kenden de twee edities van de ‘Nacht van de OnderMener’ een overweldigend succes en weerklonk 
de avond zelf telkens al de vraag naar een vervolg. Bijgevolg komt dat – bijna logische -  vervolg er nu voor de 
derde keer aan, namelijk op 21 november 2020. 
 
Nacht met fonkelende sterren 
Opnieuw verdient dit feest een unieke locatie. Na twee edities is de grote ‘waaaaw’-reactie bij de aanwezigen 
nog lang niet uitgedoofd. Waar zou de 3de Nacht elders beter kunnen plaatsvinden dan in de speciaal, feeëriek 
aangeklede ruimte van Garage Delbar in Rekkem? 
 
Nacht voor kleine en grotere sterren 
De Nacht wordt opnieuw een ongedwongen, bruisende ontmoeting voor kleine, middelgrote en struise 
ondernemingen. Zonder onderscheid, sympathiserend met elk bescheiden of groots initiatief, verdeeld over de 
drie gemeenten, Menen, Lauwe en Rekkem.  
 
Nacht met drie sterren 
Het logo met de fiere, maar charmante maan laat het licht schijnen op drie sterren.  
 
De Sterren van de 1ste en 2de  Nacht 
Heel fier koesterden de winnaars van de eerste Sterren de afgelopen vier jaar hun intrigerend trofeebeeldje van 
de internationale kunstenaar Johan Tahon (www.johantahon.be).  Ook voor deze editie vallen er tijdens de 
Nacht drie grote Sterren uit de hemel.  
Niet zomaar: het is een stevige, doordachte bekroning voor wat ondernemers uit Groot-Menen dag in dag uit 
presteren. 
 
Elke ster drukt een specifieke waardering uit. 
 

• ‘B2C`star: Business-to-consumer 
De bekroning van dé zelfstandige of dé middenstands-onderMener. 
Wie volgt lingeriezaak Bilitis (2016) en Slagerij Nicolas (2018) op? 
 

• ‘B 2B’ Star: Business-to-business 
Met dit kleinood worden de spots gericht op de bedrijfs-onderMener. 
Bij de eerste Nacht mocht het internationale Decospan deze prijs twee jaar lang etaleren. In 2018 ging 
Elekti, gespecialiseerd in technische recrutering, met de hoofdvogel lopen. U merkt het: groot of 
bescheiden, altijd wordt het ‘heilig vuur’ bekroond. 
 

• ‘Star 2B’: 
Hier wordt de uitverkorene opnieuw een startende OnderMener, een opkomend talent. 
Na het gloednieuwe GIN UP! in 2016 verscheen twee jaar later de koffie-en soepbar La Sopa op het 
podium. Starters, laat u zien! 



	

    

Een Sterjury voor de Nacht 
De jury bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een flinke dosis inlevingsvermogen om de waarde van elk 
dossier te kunnen inschatten Elk ingediend dossier van de kleine tot grote ondernemingen wordt onder de loep 
geschoven om de ultieme knoop te kunnen doorhakken. 
Nog even benadrukken dat, net als in 2016 en 2018, de jury gegarandeerd onbevooroordeeld en onpartijdig zal 
oordelen. Dat is het onwrikbaar keurmerk van de ‘Nacht van de OnderMener’. 
 
Hoe een rijzende Ster worden 
Binnenkort ontvangt elke kleine, middelgrote of grote OnderMener een uitnodiging om een dossier samen te 
stellen en in te dienen. In het begeleidend document vinden de potentiële kandidaten uit Rekkem, Lauwe en 
Menen alle praktische uitleg. 
 
Het comité achter de Nacht & de jonge wolven 
De organisatie ligt in de handen van een groepje onafhankelijke enthousiastelingen met een hart voor 
OnderMenen. Onafhankelijk inderdaad, want Sterren laten zich nu eenmaal niet binden. En omdat ondernemen 
ook alertheid voor verjonging in zich meedraagt, sprongen recent twee jonge wolven mee aan boord: Pieter 
Desmet (Decospan) en Wouter Vermeersch (Eutropius brouwerij). 
   
Leden: Jannick Christiaens, Bo Decramer, Jean-Luc Delbar, Herlinde Dejaegere, Mark Desmet, Pieter Desmet, Yasmine 
Donckels, Martine Fournier, Isabelle Lavaert, Sylvianne Scherpereel, Pierre Vandeputte, Wouter Vermeersch. 
 
 
Alle info: 
3de Nacht van de OnderMener 
Zaterdag 21 november 2020 
Garage Delbar – Rekkem 
 
Voorzitter: 
Martine Fournier 
Tel. 0475/310740 
 
Secretariaatsadres: 
Sylvianne Scherpereel 
Zandputstraat 59, 8930 Menen 
email: Sylvianne.scherpereel@telenet.be 
 
www.nachtvandeondermener.be  
 

 Nacht van de Ondermener 
 
 
 
 
 
 
 



	

Hoe te realiseren? Met uw partnership 
 
Hebben wij u kunnen overtuigen van de noodzaak van deze feestelijke ontmoetingsavond voor 
OnderMenend Menen? Diverse van uw collega’s hebben voor 2020 nu al hun schouders mee onder 
dit initiatief gezet. 
Daarom durven wij u vragen om onze partner te worden en een financiële injectie te overwegen. 
Hieronder vindt u 4 categorieën van partnership. Zo kan u rustig bekijken welke formule uw 
onderneming het best past. 
 
Meer info nodig? Aarzel niet ons te contacteren.  
Bedankt om dit jonge event voor Groot-Menen verder te helpen uitbouwen! 

 
Mogelijk Partnership 
 

  SuperStar Pakket - HOOFDSPONSOR - €3.000,00 

 
Return: 
•  u krijgt exclusiviteit 
• u wordt vermeld op alle mailings 
•  u wordt vermeld op onze website met een link naar uw eigen website 
•  u krijgt extra visibiliteit op de uitnodiging 
•  tijdens de shownacht wordt uw logo vermeld op het scherm, de banners en de tafeldoeken 
•  u krijgt 5 voorbehouden parkeerplaatsen (met naamsvermelding) voor u en uw gasten 
•  u kan een roll up van uw bedrijf plaatsen aan de ingang van de zaal 
•  u kan op de slotavond gadgets in de zaal plaatsen/afgeven 
•  u ontvangt 10 toegangskaarten 
 
 

    3  Sterren Pakket -  €1.500,00 
Return: 
•  u wordt vermeld op onze website met een link naar uw eigen website 
•  u krijgt extra visibiliteit op de uitnodiging 
•  tijdens de shownacht wordt uw logo vermeld op het scherm en op de banners. 
•  u krijgt 3 voorbehouden parkeerplaatsen (met naamsvermelding) voor u en uw gasten 
•  u mag op de slotavond gadgets in de zaal afgeven/plaatsen 
•  u ontvangt 6 toegangskaarten 
 
 
 
 



	

 
 
 
 

   2 Sterren Pakket -  €750,00 
Return: 
•  u wordt vermeld op onze website met een link naar uw eigen website 
•  u wordt vermeld met uw logo op de uitnodiging 
•  uw logo wordt vermeld op het scherm 
•  u ontvangt 3 toegangskaarten 
 

   1 Ster Pakket -  €350,00 
Return: 
•  u wordt vermeld op onze website met een link naar uw eigen website 
• u krijgt naamsvermelding op de uitnodiging 
•  u krijgt naamsvermelding op het scherm 
•  u ontvangt 1 toegangskaart 
 
 
 
 
* Bedragen exclusief BTW 

 
 
 
 
 
 

  



	

ANTWOORDFORMULIER 3de ‘Nacht van de OnderMener’ 
21 november 2020 Garage Delbar, Gentstraat 99 – 101 Rekkem 
 

� Ja, ons bedrijf sponsort de 3de ‘Nacht van de OnderMener’ 
en kiest voor onderstaande categorie 
 

�   €3.000,00 

�    €1.500,00 

�     €750,00 

�      €350,00 
 

  * Bedragen exclusief BTW 

 
Bedrijf  …………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon dhr/mevr………………………………………………………………. 
 
Adres   …………………………………………………………………………. 
 
Tel.   …………………………… Fax………………………………….. 
 
E-mail   …………………………………………………………………………. 
 
BTW-nr.  …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Handtekening firma,       Datum …./….../…… 
 
 
 
 
Naam + handtekening afgevaardigde comité, 


