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voorwoord 

Zoals u wellicht heeft vernomen, is er 
weer “TOPBASKETBAL” in de stad 
Mechelen!  

Kangoeroes Basket Mechelen is een 
ambitieuze club met vier heren 
seniorploegen en drie dames 
seniorploegen, Multimove (3 tot 6 jaar), 
Basketschool op zondag, een 20-tal 
jeugdploegen uitkomend in provinciale, 
landelijke, nationale competities, en een 
G-ploeg. De jeugdploegen zijn verdeeld 
over twee jeugdacademies: één in 
Willebroek en één in Mechelen.
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O
nze dames zijn al vele jaren een gevestigde 
waarde in de hoogste afdeling van het 
Belgisch basketbal (Top Division Women 

competitie). En ook de heren -profs- van 
Kangoeroes basket treden al enkele jaren aan in de 
1ste Nationale afdeling van de Belgische 
competitie (EuroMillions Basketball League 
genaamd) en speelden meermaals de playoffs.

Vorig seizoen namen de Dames 1 voor het eerst 
deel aan de Central European Women League en 
zij kwalificeerden zich meteen voor de FINAL 4. 
Als gevolg van COVID-19 werd de deze eindronde 
echter nooit gespeeld.

Kangoeroes Basket heeft tevens een A-LICENTIE 
verkregen zodat onze Heren 1 in principe kunnen 
strijden voor een Europees ticket opdat we op 
termijn het Mechelse basket terug op de kaart 
kunnen zetten op Europees niveau.

We zijn er trots op om te kunnen rekenen op de 
steun en inzet van de stad Mechelen voor de 
verdere uitbouw en professionalisering van onze 
club. Zo heeft de stad Mechelen de nodige 
aanpassingen verricht opdat sporthal Winketkaai 
zou voldoen aan de licentievoorwaarden van de 
EuroMillions Basketball League. Er is geïnvesteerd 
in een ledwall, een professionele licht- en 
geluidsinstallatie, de inrichting van een aparte 
ontvangstruimte voor onze business seathouders 
en de pers. Aan de basketbalzaal  bouwde men 
een mooie VIP- ruimte van ongeveer 200 m2 uit. 
Eén van onze huidige hoofdsponsors stak het 

“Kangoeroescafé” in een nieuw kleedje, zodat het 
bij de “Kangoeroes” aangenaam vertoeven is!

Voor de thuiswedstrijden van onze fanionploegen 
Heren en Dames, zorgt de in de VIP- Lounge 
aanwezige topchef persoonlijk voor de exquise 
catering.

Op korte termijn start de stad Mechelen met 
de bouw van een nieuwe topsport/evenementen 
hal op de Ragheno- site achter het station van 
Mechelen die de nieuwe thuishaven van 
Kangoeroes Basket Mechelen zal worden .

Samen met KV Mechelen gaat Kangoeroes Basket 
de krachten bundelen en wordt er een ambitieus 
meerjarenplan uitgewerkt. De clubs gaan een 
uniek netwerkplatform opzetten voor alle 
ondernemers en bedrijven uit de regio, en de fans 
zullen in Mechelen ten volle kunnen genieten van 
zowel professioneel voetbal als – basket. 
Ik hoop dan ook dat de Kangoeroes mogen 
rekenen op jullie sympathie en steun bij de 
uitbouw van deze projecten om van Mechelen 
terug de hoofdstad te maken van het basketbal 
met Europese successen zoals weleer. 

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen verwelkomen 
op één van onze wedstrijden en/of “feest” 
activiteiten.

Met sportieve groet, 
Luc Katra
Voorzitter Kangoeroes Basket Mechelen
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onze club  
in een notendop

Heren 1 sinds 2014 in de 1ste nationale 
afdeling (professionele competitie - 
EuroMillions Basketball League).

 De voorbije jaren konden we telkens 
voor een aantal mooie stunts zorgen en 
bereikten zowel de Heren 1 als de 
Dames 1 steeds de play-offs.

  U8 t.e.m. U19, die zowel nationaal, 
landelijk als provinciaal spelen. 
Zij zijn verdeeld over één jeugdacademie 
in Willebroek en één te Mechelen.

G-basket is geen rolstoelbasket maar 
basket voor jongeren met een lichte 
beperking. G staat immers voor 
‘Gepast sporten’.

Dames 1 in de 1ste nationale afdeling 
 (Top Division Women 1).

Seniorploegen: 5 dames- en 4 
herenploegen, uitkomend in nationale, 
landelijke en provinciale reeksen. 

1ste NAT

23 
jeugdploegen

1ste NAT

senior
ploegen

mooie

stunts

G-ploeg
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 Ongeveer 400 actief spelende leden.

 120 leden verenigd in een businessclub 
met een aantal B2B events.

 60-tal medewerkers om de organisatie 
 mee in goede banen te leiden,

 150 partners, samen sterk in sport 
en topbasket!

 340 spelers verdeeld over 23 jeugdploegen 
en een basketschool voor beginners.

340 
spelende leden

60
medewerkers

150
partners

 Gemiddeld 1000 toeschouwers per 
wedstrijd, maximum 1200 bij topmatchen.

1000
toeschouwers

120
businessclub leden
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V
eel aandacht gaat daarbij naar de 
jeugdopleiding. De club engageert liefst 
400 kinderen en jongeren. Zij bekwamen zich 

niet alleen in het basketbal, maar ook in teamsport, 
in sociale vaardigheden en fair play. Een heel 
bijzondere en waardevolle plek is er voor de 
werking van het G-basketbalteam. De G staat niet 
alleen voor ‘G-sport’, maar ook voor ‘Gepast’.  
De club neemt de G-sport echt ter harte en 
motiveert ook andere clubs om inclusief 
sportaanbod structureel in te bedden in de 
clubwerking, zodat iedereen kansen krijgt om sport 
te beoefenen, ook in club- en competitieverband. 
Daarmee realiseren De Kangoeroes ook een van 
de belangrijkste taakstellingen van de stad: 
Mechelen wil een inclusieve stad zijn, een 
kansenfabriek, een kweekgrond voor opwaartse 
sociale mobiliteit.

De Kangoeroes hebben ook een inspirerend track 
record voor alle andere sporttakken en sportclubs 
in Mechelen. Klein gestart, maar gestaag 
doorgegroeid naar een hoger niveau tot 

professionele basketbalclub. Gevolg is dat steeds 
meer clubs vragen naar grotere en betere 
infrastructuren omdat er steeds vaker topprestaties 
binnen clubs opgetekend worden.  
Een opportuniteit die we in Mechelen alle 
ontwikkelingskansen willen gunnen. 
De stad zal de komende jaren dan ook blijven 
investeren in meer en betere sportinfrastructuur.

We wensen de club alvast een mooi sportief 
seizoen toe waarin het goede werk wordt 
voortgezet en het constructieve samenspel met de 
stad en andere partners goed blijft verlopen zodat 
we als team dit succesverhaal verder kunnen 
blijven uitbouwen!

Alexander Vandersmissen
Burgemeester

Abdrahman Labsir
Schepen van sport en jeugd

stad mechelen 
blijft in sport 
investeren

Het stadsbestuur van Mechelen is 
bijzonder trots op het traject dat we 
samen met basketbalclub De 
Kangoeroes hebben afgelegd. 
De club is er in geslaagd om het 
basketleven in Mechelen na een veel te 
lange winterslaap opnieuw een enorme 
boost te geven.
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O
m voor onze businesspartners de kwaliteit 
van onze clubevenementen hoog en 
aantrekkelijk te houden, zullen er in de nabije 

toekomst nog verschillende wijzigingen 
plaatsvinden.

Zo komt er een nieuwe topsportzaal aan de 
“Raghenosite” bij het station, waarvoor het 
stadsbestuur de ontwikkeling ervan al heeft 
goedgekeurd.

Met het oog op het doorgroeien van onze club op 
sportief, professioneel en commercieel vlak, is deze 
verhuis uitermate belangrijk. Een verhoogde 
supporterscapaciteit (van 1.200 naar ongeveer 
2.500 toeschouwers), mooie business lounges en 
een alom geprofessionaliseerde infrastructuur zal 
hier ongetwijfeld toe bijdragen.

Met Ragheno beschikt Mechelen over een unieke 
opportuniteit. Ragheno ligt vlak achter het station 
en heeft directe toegang tot het stadscentrum 
van Mechelen. Het projectgebied is meer dan 
100 voetbalvelden groot en biedt mogelijkheden 
voor wonen, werken en recreëren.

Mede dankzij brownfieldconvenanten afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering, de stad Mechelen en 
enkele private partijen is deze site op slechts 
15 minuten fietsen van de Grote Markt, nu klaar 
voor herontwikkeling.

de toekomst lonkt : 
op naar een 

nieuwe topsporthal

Het projectgebied 
is meer dan 100 
voetbalvelden 
groot en biedt 
mogelijkheden 
voor wonen, werken 
en recreëren.
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• Topsport bieden aan alle basketbal liefhebbers 
in de grote regio van Mechelen–Antwerpen–
Leuven-Brussel. De “sport voor allen” – gedachte 
promoten.

• Alle jeugdspelers de mogelijkheden bieden om 
zich op het juiste niveau zo goed mogelijk te 
ontwikkelen en de talentvolle jeugdspelers 
opleiden tot complete topspelers. 

 De uitbouw van de twee jeugdacademies en de 
nauwe samenwerking tussen de sportieve staff 
van de fanionteams enerzijds, en onze 
jeugdwerking anderzijds, staat hierbij centraal.

• Een kwalitatief en baskettechnisch hoogstaand 
pakket aanbieden, met veel aandacht voor 
permanente vorming, teamgeest en 
lichaamsconditie.

• Bijdragen tot de nationale en internationale 
uitstraling van de stad Mechelen.

• De grootste zorg dragen voor onze “klant-
tevredenheid”; zowel de ouders, coaches, 
spelers, medewerkers als onze supporters, 
sponsors en sympathisanten, moeten een goed 
gevoel hebben in onze club.

onze missie

ambities

• Jeugddoorstroming verzekeren naar alle 
seniorteams.

 
•  Met het eerste damesteam de titel van 

landskampioen en/of bekerwinnaar behalen.
 
• Met het eerste herenteam een gerespecteerde 

subtopper van de competitie blijven en op een 
gezonde financiële manier evolueren naar een 
topper in de Belgische competitie met ambities 
voor Europees Basketbal.

 
• Oprichten van een rolstoelbasketbalteam.
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testimonial kangoeroes partner

“Work hard and believe in your goals”
De overtuiging, veerkracht, beleving, 
uitstraling en bereidwilligheid van het hele 
Kangoeroe team en voornamelijk het gevoel 
krijgen dat je erbij hoort. Je bent niet zomaar 
een sponsor, en dat gevoel krijgen al onze 
genodigden ook wanneer ze een wedstrijd 
als VIP worden uitgenodigd. Het enthou
siasme van de voorzitter werkt aanstekelijk 
en dit alles vertaalt zich als een business 
opportuniteit waarbij business en ontspan
ning samenvloeien : Op naar het volgende 
seizoen. Stanleybet Belgium is er klaar voor.

Jean-Pierre Van Damme
Country Director Belgium, StanleyBet Group
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kangoeroes 
basket  
mechelen: 2023

Kangoeroes Basket Mechelen lanceert een 
ambitieus plan 2020/2023 met volgende 
hoofdpunten:

• Financieel gezond blijven.
• Van Kangoeroes Basket Mechelen een 

Europese subtopper maken in het dames- en 
herenbasketbal.

• De verhuis naar een nieuwe, nog te bouwen 
topsport- en evenementenhal in Mechelen.

• De samenwerking met KV Mechelen (voetbal) 
uitbouwen.

• Verder uitwerken van het VIP-concept in de 
Winketkaai te Mechelen.

• Oprichten van een Kangoeroes supportersclub.

 Onze partners, in zowel hospitality als 
visibiliteit, zijn automatisch lid van onze 
Kangoeroes Businessclub 2238.

 
 Onze club organiseert jaarlijks diverse 

events, al dan niet in samenwerking met 
“Klub 25” (=de business club van onze 
partner KV Mechelen), en/of het netwerk 
van “The House of Flanders”.

 
 De partners krijgen via dit platform de 

mogelijkheid om elkaar beter te leren 
kennen, hun ondernemingen voor te 
stellen en “business” te genereren.

kangoeroes 
business club
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kangoeroes aanbod
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 Wij verwelkomen u en uw gasten in onze 
gezellige VIP-Lounge, waar onze topchef 
u graag persoonlijk verwelkomt voor een 
exquise catering voor elke thuiswedstrijd. 
Volg daarna een spannende topwedstrijd 
vanop de VIP-tribune en geniet nadien van 
de ambiance op onze sfeervolle afterparty 
in de “Kangoeroes Lounge”.

 Wij zorgen ervoor dat uw merk gezien wordt. 
Zowel naast als op het terrein versterken wij 
graag uw branding. Zowel online als offline 
zorgen wij voor tal van unieke mogelijkheden.

 Laat uw merk of product activeren tijdens 
onze thuiswedstrijden via sampling, flyering, 
of een promostand. Onze hostessen staan 
steeds klaar om uw merk een boost te geven 
zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. 
Niet enkel bij de thuiswedstrijden, maar tevens 
gedurende het volledige basketbalseizoen, 
staat onze club graag ter beschikking voor 
u en uw onderneming.

 Ons professioneel webteam zal u met kennis 
van zake begeleiden bij een leuke en 
effectieve branding van uw merk. 
Doe beroep op onze spelers, speelsters, 
coaches en staff  om de doelstelling in uw 
contentstrategie kracht bij te zetten. 
Onze clubkanalen (Kangoeroeswebsite en 
social media zoals Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, YouTube,…), alsook de 
kanalen van onze sterke mediapartners 
kunnen u hierbij mee ondersteunen.

hospitality

visibiliteit

activatie digital

HOSPITALITY / VISIBILITEIT / ACTIVATIE / DIGITAL
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voel je thuis in onze vip-lounge

 Ongeveer 400 actief spelende leden.

Basketbal is de tweede grootste sport 
ter wereld. Dankzij de zeer snelle 
kampwisselingen en hoge scores, is een 
basketbalwedstrijd altijd spannend en 
attractief. 

Wedstrijden vinden plaats in een 
geweldige sfeer waar muziekbeats en 
cheergirls niet ontbreken. Voor alle 
thuiswedstrijden kan je genieten van 
een VIP-diner. Na de wedstrijd is onze 
gezellige “Kangoeroes lounge” the 
place to be om na te kaarten. In de 
business club kunnen onze sponsors 
elkaar ontmoeten en net werken. 

Partner worden van de Kangoeroes is 
een uitgelezen kans om klanten uit te 
nodigen voor een sportieve avond en 
om met andere ondernemers van 
gedachten te wisselen.

Bij de Kangoeroes voel je je thuis!
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Kangoeroes Mechelen is een familiale club 
en dé place to be om onze zakenrelaties te 
verwennen. Hier smeden we ijzersterke 
banden met onze klanten.  Elke thuismatch 
ontvangen wij onze gasten in de bruisende 
VIPlounge in een prachtig en sportief kader. 
In combinatie met een VIPdiner en een 
fantastische business club waar sportief 
plezier en zakendoen hand in hand gaan.

Tommy Maes
CEO, PMC global Investment Group

testimonial kangoeroes partner

 KANGOEROES BASKET MECHELEN | 15 



kv mechelen  
en de kangoeroes  
bundelen krachten

Ik denk even terug aan het jaar 2018. 
Mechelen krijgt opnieuw basketbal op 
het hoogste niveau. Het enthousiasme 
bij de aankondiging is groot. Ook bij 
mij. Rik Samaey, Ronny Bayer, Marc 
Deheneffe en Eric Struelens: ik zag hun 
klasse van einde jaren ‘80 opnieuw 
voorbij flitsen.

T
oegegeven, dat waren andere tijden.  
Net zoals voor KV Mechelen want de kakkers 
konden in die zelfde periode een Europese 

beker vieren. Dat zien we waarschijnlijk nooit meer. 
En toch is het enthousiasme voor onze basket- en 
voetbalploeg vandaag groter dan ooit. 
Waar beide wereldsporten Mechelen in het 
verleden grootse sportieve successen hebben 
geschonken, zijn ze vandaag datgene wat ons 
allen bindt. 

Waar we samen sport beleven zoals nergens 
anders, ons netwerk uitbreiden en vrienden maken. 
Waar we klinken op een stuntzege of toch nog een 
zoet feestje kunnen vieren ondanks een zure 
nederlaag. Waar je moet geweest zijn om te 
kunnen meepraten.

Kangoeroes Basket en KV Mechelen bundelen dan 
ook de krachten. We versterken elkaar om de 
fan-beleving uit te bouwen. Om verschillende 
regionale jeugdploegen te ondersteunen. 

En om een uniek netwerkplatform met groot bereik 
te creëren voor alle ondernemers en bedrijven uit 
de regio.  

Na de vernieuwing van ons eigen AFAS Stadion 
staat de verhuis van Kangoeroes Basket Mechelen 
naar een nieuwe arena gepland. Dat schept leuke 
nieuwe mogelijkheden voor zakelijke én sportieve 
doelstellingen in Mechelen.

Kortom, een heropleving van de Mechelse topsport 
staat in de steigers. Ik kijk - hopelijk samen met u - 
uit naar de vele mooie momenten die het 
professionele voetbal en basketbal onze 
Maneblussers zullen brengen.

Frank Lagast
Algemeen directeur 
KV Mechelen
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www.kangoeroesbasket.be




