
 

  

PERSBERICHT 
 

Recordeditie voor de Kerstactie: 140.000 maal bedankt voor Younited Belgium! 

Brussel, 31 december 2019 -  Gisterenavond liep de Kerstactie van de Pro League en haar clubs af met een 
fantastisch resultaat op het scorebord. De veiling van shirts en unieke items leverde een recordopbrengst 
van €140.000 op voor Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League.  

De Pro League, haar 24 clubs, haar mediapartners en Younited Belgium blikken terug op een bijzonder 
succesvolle elfde editie van de Kerstactie. De veiling klopte gisterenavond af op een opbrengst van maar liefst 
€140.000, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige record, de €106.400 van vorig jaar. 

Met deze actie steunt de Pro League haar sociale partner Younited Belgium, die voetbal inzet als middel om 
mensen die kampen met dak- en thuisloosheid opnieuw te integreren in de samenleving. Om de unieke band 
tussen de Pro League en Younited Belgium extra in de verf te zetten werden de Jupiler Pro League en de 
Proximus League voor één speeldag omgedoopt tot Younited Pro League.  

Het shirt met het hoogste bod staat op naam van Faris Haroun van R. Antwerp FC. Zijn shirt bracht maar liefst 
€4350 op. Hij wordt gevolgd door Hans Vanaken met €4150, Simon Mignolet met €3600 en Vincent Kompany 
met €3100. De top 5 wordt afgesloten door Didier Lamkel Ze, wiens shirt €2000 opbracht. 4 shirts gingen boven 
het record uit 2017, toen het shirt van Ruud Vormer 2000 euro opbracht.  

Bij de specials was het populairste item dit jaar het nieuwe shirt van de Rode Duivels, gesigneerd door de 
selectie. Dit shirt, aangeboden door de KBVB, leverde €2500 op. De VIP-experience op een 1/8 finale van de 
Champions League, aangeboden door Proximus Sports ging voor €2400 over de toonbank. Ook de aftrap van 
Standard de Liège – Club Brugge of de wedstijd achter de schermen met Peter Vandenbempt leverden mooie 
bedragen op.   

Pierre François, CEO van de Pro League is verheugd met het resultaat van deze Kerstactie; “De Pro League is 
bijzonder tevreden met de eindbalans van de Kersactie. Zowel het eindbedrag als de naamsverandering 
betekenen voor onze partner Younited Belgium een prachtig eindejaarsgeschenk. We willen onze clubs en 
partners bedanken voor hun inzet en engagement en uiteraard de supporters voor hun vrijgevigheid en steun 
voor Younited Belgium.” 

 “De financiële steun is belangrijk om onze activiteiten te kunnen organiseren en onze teams te ondersteunen, 
maar ook naamsbekenheid is voor ons cruciaal. Tijdens de Younited Pro League kregen wij niet alleen een 
megafoon in handen om te vertellen waarom wij bestaan en voor wie, maar konden we de profclubs ook vragen 
om hun lokale Younited-team eens in de spotlights zetten”,  benadrukt Bert Ballegeer, coördinator Younited 
Belgium. 
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“Dankzij deze Kerstactie kan Younited Belgium opnieuw zijn werking verder uitbouwen. We willen naast de fans 
en alle clubs en partners ook MatchWornShirt.com bedanken; hun ondersteuning bij de veiling heeft dit mooie 
resultaat mee mogelijk gemaakt.”,  aldus Julie Schauwaers, Community & Social Return Manager Pro League. 

Alle winnaars worden vandaag nog gecontacteerd door de Pro League of partner MatchWornShirt voor de 
praktische afhandeling van hun aankoop. 

TOP-10 

Faris Haroun:    4350  

Hans Vanaken:   4150  

Simon Mignolet:   3600 

Vincent Kompany:   3100  

Didier Lamkel Zé:   2000  

Ruud Vormer:    1750  

Dieumerci Mbokani:   1500  

Jérémy Doku:    1100  

Nacer Chadli:    1050  

Lior Refaelov:    1010  

 

 

 

 

 

 

Contact:  
Stijn Van Bever 
Stijn.van.bever@proleague.be  
0485/62.65.88 
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Over de Pro League: 

De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro 
League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de 
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van 
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen 
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.  

De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team 
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de 
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.  

Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en 
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal: 
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair 
Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar 
stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.  

De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de 
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels 
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van 
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie 
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan 
geraadpleegd worden.  
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