
 
 
 

Hoogstudentenclub Moeder Malheur 
Een jonge en ambitieuze studentenclub met een beloftevolle toekomst. 

  
 

 
Wat is Moeder Malheur? 
 
Moeder Malheur is een hoogstudentenclub te Gent, die opgericht werd door Olivier De 
Moor, Laurens Jans en Patrick Van Overschelde eind september 1999. Ze heeft als 
hoofddoel een vaste vriendenkring uit te bouwen in het Gentse en tevens het 
streekbier Malheur te promoten. Moeder Malheur bestaat dit jaar 15 jaar! 
 
Aan het einde van vorig jaar waren we trots ruim 150 leden te tellen. Maar Moeder 
Malheur wordt ongetwijfeld nog groter. Moeder Malheur-leden zijn studenten, afkomstig uit 
verschillende streken en studierichtingen, die naast het studeren ook interesse tonen 
voor culturele uitstappen, sportactiviteiten, ontspanning en ’s avonds ook nog graag een 
cantus of filmpje willen meepikken.  
 
Moeder Malheur zorgt ervoor dat de studenten zich op geregelde tijdstippen kunnen 
ontspannen. Daarvoor organiseert zij allerlei activiteiten. In ons clubcafé Père Total, 
beroemd in de Overpoort, is er wekelijks op maandag clubavond, waar steeds een gratis 
vat gegeven wordt. Hier zijn uiteraard veel Moeder Malheur-leden aanwezig die even het 
hoofd uit de boeken halen om een avondje onder vrienden door te brengen. Daarnaast 
organiseert Moeder Malheur ook studentikoze activiteiten zoals cantussen, 
schachtenverkoop, de doop, cocktailavonden... Die allemaal in een uiterst 
vriendschappelijke en plezante sfeer verlopen.  
 
Het hoogtepunt van het jaar is naar goede gewoonte het Moeder Malheur galabal, een 
grote publiekstrekker. Een nacht vol klasse, en vooral veel volk... Vorig jaar heeft Moeder 
Malheur een driehonderdtal mensen een onvergetelijke avond bezorgd.  
 
 
Wat kan u voor ons betekenen? 
 
Ontspanning en ook het dichten van gaten in de cultuur van studenten kost handenvol 
geld. Het is hiervoor dat wij genoodzaakt zijn een beroep te doen op uw steun. Deze 
steun kan financieel van aard zijn, maar sponsoring in natura is  uiteraard ook van harte 
welkom. In ruil hiervoor zijn wij bereid uw product, naam (nog) meer bekendheid te 
bezorgen bij de Gentse studenten en ver daarbuiten. Dit kan onder andere op volgende 
manieren: 
 

• Vermelding van uw logo op de affiches en uitnodigingen voor het galabal.  
• Uw logo wordt in het galaboekje geplaatst. 
• Banners met het logo van uw bedrijf worden tijdens onze activiteiten of tijdens het 

galabal opgehangen. 
• Documentatie van de sponsor wordt aan onze leden uitgedeeld. 
• Mogelijkheid tot het organiseren van een sponsorspecifiek evenement, waarin uw 

product dan centraal staat. 
 
Deze opsomming kan als basis dienen voor een andere, op maat geschreven, 
overeenkomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij tot een vruchtbare samenwerking 
kunnen komen, waarbij wij aan onze leden een meerwaarde kunnen bieden, en waarbij uw 
bedrijf in de belangstelling komt te staan en uw producten extra aandacht genieten in het 
Gentse. Ik hoop op een snelle en positieve respons en een nauwe samenwerking in de 
nabije toekomst. 
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