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INLEIDING 

Geachte 

Als praeses/voorzitter van Hoogstudentenclub Scaldis wil ik u alvast in naam van de club en het bestuur 

bedanken voor uw kostbare tijd die u uittrekt om dit dossier even door te nemen. 

Dit sponsordossier is opgesteld om een zo volledig mogelijk beeld te scheppen over wat HSC Scaldis is en wat 

wij voor u en u voor ons kunt betekenen. Zo zult u lezen dat wij voor u verschillende arrangementen hebben 

voorzien. Bent u geïnteresseerd om Scaldis of een van haar activiteiten financieel of in natura te steunen? 

Dan bent u het juiste document aan het lezen. De informatie die u in dit document terug kunt vinden is 

natuurlijk volkomen vrijblijvend te raadplegen, zonder dat u enige verbintenis aangaat. 

Ik wens u alvast veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groeten 

Angel Philips  

Praeses HSC Scaldis 2019-2020 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreat!  
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HOOGSTUDENTENCLUB SCALDIS 

WAT IS SCALDIS? 

Hoogstudentenclub (HSC) Scaldis is een streekgebonden studentenclub die studenten verenigt die afkomstig 

zijn uit het arrondissement Dendermonde, die in Gent studeren. 

Scaldis wil zoveel mogelijk studenten in Gent verenigen die afkomstig zijn uit Dendermonde, Lebbeke, Zele, 

Buggenhout, Hamme, Berlare en Wichelen. Samen proberen we de studententijd zo aangenaam mogelijk te 

maken door tal van activiteiten zoals cantussen, cocktailavonden, cultuur, sport en zo veel meer te 

organiseren. Deze activiteiten vinden natuurlijk plaats in Gent, maar ook in Dendermonde om de band met 

het thuisfront niet te verliezen. Dit jaar zullen bepaalde activiteiten, zoals de Gravensteenfeesten, rond het 

Ros Beiaard draaien, aangezien de tienjaarlijkse ommegang in 2020 plaatsvindt. 

Omdat we streekgebonden zijn, vindt het praesidium/bestuur al jaren dat het belangrijk is om niet alleen 

activiteiten in Gent te organiseren, maar dit ook in eigen streek te doen. Daarom hebben wij ook twee 

clublokalen (Confrater, gevestigd in de Overpoortstraat te Gent en café Den Ommeganck, te vinden op de 

Grote Markt te Dendermonde), waar we dan ook op regelmatige basis een van onze activiteiten of 

clubavonden houden. Onze clubavonden worden elke woensdag tijdens het academiejaar – buiten de blok- 

en examenperiode – georganiseerd in ons clublokaal te Gent en elke eerste zaterdag van de maand houden 

we een clubavond in ons clubcafé te Dendermonde. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om na het lezen van dit dossier onze vereniging te steunen, dan krijgt u 

natuurlijk telkens een uitnodiging voor al onze activiteiten in Gent en Dendermonde. Meer info vindt u op 

https://scaldis.skghendt.be/. 

 

GESCHIEDENIS VAN SCALDIS 

 

Scaldis werd in 1933 opgericht door A. Gerlo (✞), A. De Weert , J. De Munck (✞), F. Malfeyt (✞) en A. Moortgat 

(✞) als een studentenclub die de studenten verenigde van Dender en Schelde, van Wichelen tot Sint-Amands 

en vergaderde te Dendermonde in de kerkstraat in café Den Hert bij Suzanne. Als clubkleuren werden deze van 

de moederstad gekozen namelijk rood en wit of om het heraldisch uit te drukken keel en argent. 

Hoewel Scaldis in 1933 is opgericht waren ze geen lid van het Seniorenkonvent sinds het eerste uur 

wat vooral lag aan het feit dat Scaldis eigenlijk een thuisclub was die het merendeel van haar activiteiten in 

Dendermonde had. Wel waren ze regelmatig aanwezig op de activiteiten van het SK. Ook tijdens de woelige 

oorlogsjaren bleef Scaldis bestaan. Men organiseerde bals en t-dansants, die enkel voor leden toegankelijk 

waren, en ieder jaar werd er een nieuw bestuur gekozen. Nog voor het derde lustrum een feit was trad Scaldis 

toe tot het Seniorenkonvent en groeide het uit tot één van de grootste streekclubs in Gent. Dit ging 

automatisch gepaard met regelmatige afvaardiging in het dagelijks bestuur van het SK waar zelfs drie 

scaldianen het tot Senior Seniorum schopten. 

https://scaldis.skghendt.be/
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Onder het bewind van Marc Stassijns werd in 1959 voor het eerst de studentenwielerklassieker, De 

Vierzustersteden, gereden die vanaf dat moment een vaste waarde op de activiteitenkalender innam. Ook het 

clubblad, de Scaldisgalm, was een van de verwezenlijkingen van het bestuur van 1959. Dit clubblad was echter 

geen lang leven beschoren en heeft maar 5 jaargangen gekend. Pas in 2007 werd het clubblad heropgericht als 

'Galm' door Tim Buydts, dat tot op vandaag bestaat. 

Door het toenemen van de kotstudenten kwam er begin jaren 70 naast de thuisclub een afdeling in 

Brussel, die geen lang leven beschoren was, en een in Gent. Deze hadden hun hoofdactiviteiten in de 

respectievelijke universiteitssteden. De afdeling in Gent zorgde voor onze derde clubkleur: blauw, wat staat 

voor de Schelde. Scaldis is tevens Latijn voor Schelde. 

De opkomst van de jeugdhuizen en een verandering zorgde voor een verandering in de mentaliteit van 

de studerende jeugd. Tegen het einde van de jaren ‘70 werden niet genoeg geïnteresseerden meer gevonden 

en kwam er op 26 juli 1979 een einde aan 'De Scaldis'. De eens zo geroemde club die sinds 1933 bestond was 

niet meer. Ook het Gentse luik dat in 1971 was ontstaan, verdween. 

Na een tijd van het studentenclubtoneel verdwenen te zijn kwam Scaldis in 1986, onder Koen 

Puttemans, een eerste keer boven water. Dit bleef echter niet duren en na drie jaar bleek het alweer verloren 

moeite te zijn. Op 20 oktober 1993, 60 jaar na de oprichting, herrees Scaldis definitief uit de as en dit onder 

impuls van Jos Van Acker. Na enkele jaren geldde Scaldis opnieuw als vaste waarde binnen het SK. Er zetelden 

weer regelmatig scaldianen in het DB en voor het Academiejaar 2007-'08 leverde Scaldis zelfs opnieuw de 

Senior Seniorum van het SK Ghendt, met name Jern Vermeiren. Scaldis organiseerde nog enkele edities van 

haar befaamde Vierzusterstedenfietstocht en Paardenworstenfestijn, doch faam en roem is steeds van korte 

duur. 

85 jaar na haar oprichting bloeit Scaldis meer dan ooit tevoren. Als gevolg van de succesvolle 

schachtenjaren in 2017-2018 en 2018-2019 heeft de vereniging weer een overvloed aan actieve leden. Daarom 

besloot het praesidium om twee nieuwe functies in te voeren vanaf het werkingsjaar 2019-2020: een sport en 

een PR. Op deze manier bestaat het praesidium uit negen hoofden en kan Scaldis er tegenaan voor nog meer 

en betere activiteiten. Ook de maandelijkse clubavond in Dendermonde werd door het praesidium van Angel 

Philips van onder het stof gehaald, waardoor Scaldis na al die jaren als het ware opnieuw thuiskomt. 
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WAT KAN U VOOR SCALDIS DOEN? 

FINANCIËLE STEUN VOOR DE CLUB 

Bent u geïnteresseerd om onze Dendermondse studentenclub te sponsoren? Dan bent u hier op de juiste 

plaats. Wij bieden u vier verschillende arrangementen aan vanaf €50,00. Zo kunt u kiezen wat Scaldis voor u 

kan doen. 

BRONS  

→ website en facebookpagina 

Steunt u onze studentenclub graag, dan kan ik u ons bronzen arrangement ten zeerste aanraden. Hier betaalt 

u €50,00 en wordt uw logo of naam in de best mogelijke kwaliteit op onze sponsorpagina gezet op onze 

website. Deze wordt veel gezocht door zowel studenten als Dendermondenaars. Als u wilt kunnen wij een 

link naar uw website aan uw logo linken. Bovendien verschijnt uw logo ook op de banner van onze 

facebookpagina. 

 

ZILVER 

→ website, facebookpagina, weekmail, clubblad 

Wenst u net iets meer reclame via een actievere weg, dan kunt u kiezen voor ons Zilverarrangement. Hier 

krijgt u niet alleen uw logo op onze sponsorpagina via onze website en facebookpagina, maar we plaatsen uw 

logo ook nog eens in onze banner in de weekmail en vermelden uw bedrijf in ons clubblab Galm. U betaalt 

hier €100,00 voor. 

 

GOUD 

→ website, facebookpagina, weekmail, clubblad, banner, bandje, kaart 

Wilt u iets meer betrokkenheid bij de club, dan is het Goudarrangement ideaal voor uw zaak. U krijgt net hetzelfde 

als bij het Bronzen, en Zilveren arrangement, met net dat beetje meer. Wilt u naar buiten komen met uw 

zaak/merk, dan kan ik u zeggen dat u met het Goudarrangement niet alleen op de sociale netwerkpagina’s en onze 

sponsorpagina op onze website bent te vinden, maar ook op thuispagina én op onze activiteiten. Ten slotte zal uw 

logo ook terug te vinden zijn op toegangstickets of -bandjes van bepaalde activiteiten. 

We vragen u ons een banner uit te lenen, waar uw logo zeer duidelijk is opgedrukt. Deze hangen wij op bij al onze 

activiteiten, opdat u het beste uit uw investering kunt halen bij Scaldis. Eventueel kunnen we uw logo ook 

projecteren. Dit kost €150,00. 
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PLATINUM 

→ website, facebookpagina, weekmail, clubblad, banner, bandje, kaart, jas/trui, erelidkaart 

In het meest volledige arrangement, Platinum, krijgt u waar voor uw geld. U krijgt niet alleen uw logo in de 

beste kwaliteit op onze website (op zowel de thuispagina als onze sponsorpagina) en onze sociale 

netwerkaccounts. Ook vragen we u ons een banner uit te lenen die we op al onze activiteiten kunnen 

uithangen voor net dat ietsje meer reclame. We garanderen u dat u in al onze publicaties een goede plaats 

krijgt om uw reclame te plaatsen. Daarnaast kunnen we u een plaatsje geven op onze truien en jassen, die 

door de meesten van onze leden op al onze activiteiten worden gedragen (uitzonderingen zijn gala-

activiteiten waarbij een bepaalde dresscode wordt vereist). Bovendien krijgt u ook nog een erelidkaart die u 

gratis toegang geeft op al onze activiteiten. 

Ook hierbij krijgt u een uitnodiging voor de algemene vergaderingen, mochten deze worden ingelegd. 

Dit alles voor € 250,00 of meer. 

 

 Platinum Goud Zilver Brons 

Reclame op: ≥ € 250 € 150 € 100           € 50 

Website ✓ ✓ ✓ ✓ 

Facebookpagina ✓ ✓ ✓ ✓ 

Weekmail ✓ ✓ ✓  

Clubblad ✓ ✓ ✓  

Banner ✓ ✓   

Kaart/bandje 
galabal en TD 

✓ ✓   

Thuispagina ✓ ✓   

Jas/trui ✓    

Erelidkaart ✓ 
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STEUNKAART 

U kunt ons elk jaar steunen via de steunkaart. Dit houdt in dat u elk jaar € 30,00 betaalt en zo de club steunt. 

Per steunkaart kunnen we per acht leden een lintje kopen en telkens weer met meer volk naar uw zaak 

komen. Dit is vooral interessant voor de horeca. 

 

FINANCIËLE STEUN VOOR EEN ACTIVITEIT  

Steunt u graag enkel activiteiten, dan bent u ook natuurlijk meer dan welkom. Ieder jaar houden wij tal van 

activiteiten voor onze leden, zoals cocktail- en jeneveravonden, eetfestijnen en rollings. Deze activiteiten zijn 

echter niet gratis, niet voor onze leden en niet om ze te organiseren. Om u toch wat meer te betrekken in 

onze club, geven wij u de kans om telkens een activiteit te sponsoren. Dit is geheel vrijblijvend en u mag 

kiezen hoeveel u sponsort. Ook hier hebben we drie arrangementen: 

GLAS 

In ons Glazen activiteitenarrangement wordt u uitgenodigd op onze activiteiten, in Gent of Dendermonde. U 

krijgt één gratis consumptie (drank), naargelang de inhoud van de activiteit. Uw logo wordt op de pagina van 

het evenement (Facebook) gezet. Dit kost €30,00 of meer. 

KRISTAL 

In het kristallen arrangement krijgt u natuurlijk meer waar voor uw geld. U krijgt drie gratis drankjes, 

naargelang de aard van de activiteit. Uw logo wordt in de best mogelijke kwaliteit op de evenementenpagina 

gezet en zal ter plekke te zien zijn. Dit kost €50,00 of meer. 

DIAMANT 

Hebt u graag “the full package” dan bent u hier op de juiste plaats. U krijgt een drankkaart, die varieert van 

activiteit tot activiteit. Uw logo wordt in de best mogelijke kwaliteit op de evenementenpagina gezet, wordt 

op posters gedrukt of ter plekke geprojecteerd. Daarnaast vragen we u om eventueel een banner in bruikleen 

te geven, zodat we deze kunnen uithangen. Én krijgt u een vermelding op alle publiciteit voor de activiteit. Dit 

kost €70,00 of meer. 
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 Glas Kristal Diamant  

     

 €30+ €50+ €70+  

Uitnodiging ✓ ✓ ✓  

Evenementenpagina   ✓   ✓ ✓  

Drank 1 3 drankkaart  

Logo ter plekke                         ✓ ✓  

Banner ter plekke   ✓  

 

 

* Wanneer u een activiteit wilt steunen met een van bovenstaande formules, geldt deze 

enkel voor de desbetreffende activiteit, zoals vermeld in de onderlinge overeenkomst. 

 

STEUNT U LIEVER IN NATURA? 

Steunt u liever in natura, dan kunt u steeds bij ons terecht. 

Voor verschillende activiteiten houden wij een tombola, waar prijzen zeer gegeerd zijn. Zo hebben we op het 

paardenworstenfestijn van 2013 een pizza-oven weggegeven. U krijgt telkens een vermelding van uw zaak op 

uw gift, zodat u tijdens een dergelijke tombola geen anonieme bedoeling wordt voor uw zaak. Dit jaar 

organiseren we in februari een tombola op ons eetfestijn te Dendermonde. 
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CONTACTGEGEVENS 

Mocht u besloten hebben om na het lezen van dit sponsordossier met HSC Scaldis in zee te willen gaan, dan 

bent u vrij om ons te contacteren. Hieronder kunt u persoonlijke contactgegevens vinden en het 

rekeningnummer van HSC Scaldis. Het spreekt voor zich dat beide partijen een contract ondertekenen. 

Wanneer u uw besluit heeft genomen, verzoek ik u vriendelijk om de Quaestor (penningmeester) of de 

Praeses (voorzitter) te contacteren. 

Praeses     Quaestor 

Angel Philips    Mathias Verbustel   

Adres:     Adres: 

Veldeken 101    Reigerslaan 26 

9240 Zele    9200 Grembergen (Dendermonde) 

Kotadres:    Kotadres: 

Overpoortstraat 16-18   Brusselsepoortstraat 89 bus B013 

9000 Gent    9000 Gent   

Gsm: 0476/22.32.73   Gsm: 0476/04.75.26 

E-mail: praeses@scaldis.skghendt.be E-mail: quaestor@scaldis.skghendt.be  

Rekeningnummer HSC Scaldis: BE06 0689 0798 7422 

Gelieve over te schrijven met volgende opmerking: naam zaak + arrangement. 

 

 

mailto:praeses@scaldis.skghendt.be
mailto:quaestor@scaldis.skghendt.be

