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Inleiding 

De Last Post Association vzw uit Ieper is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door 
vrijwilligers. Deze vereniging organiseerde de eerste Last Postplechtigheid op maandag 2 juli 1928, en is, 
bijna 95 jaar later, nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke eerbetoon 
onder de Menenpoort in Ieper.  
 
Volgens haar statuten en in de geest van herdenken, wil de Last Post Association hulde brengen aan de 
soldaten van Groot-Brittannië en de Commonwealthlanden die gestorven zijn tijdens de Grootte Oorlog 
1914-1918.  
 
De Last Post Association wil ook de idealen, waarvoor de Menenpoort een symbool staat, verdedigen:  
niet alleen het lijden en de zelfopoffering, maar ook de solidariteit, het plichtsbesef, de moed en de 
dienstbaarheid voor het land. Terzelfdertijd gaan onze gedachten ook naar zij die aan de andere kant van 
het niemandsland vochten: toen vijanden, nu partners in een nieuw en verenigd Europa. Aldus is de Last 
Post niet alleen een spiegel op het verleden, maar ook een baken van hoop voor de toekomst.  

De dagelijkse Last Postplechtigheid kende de laatste jaren een groeiend aantal bezoekers. Naar schatting 
200.000 à 250.000 mensen wonen jaarlijks de plechtigheid bij. 
 

 
 
 

 

Projectbeschrijving 

Om de nodige middelen te verzamelen, die het voortbestaan van de dagelijkse Last Postplechtigheid 
moeten garanderen, organiseert de Last Post Association een aantal jaarlijkse activiteiten. Op 11 en 12 
november 2022 vindt de 17e editie plaats van het concert “The Great War Remembered”, een 
benefietconcert en muzikale evocatie van de Eerste Wereldoorlog. Het publiek kan op dit event 
kennismaken met een combinatie van zang, muziek, poëzie en proza. Het concert vindt plaats in het unieke 
kader van de Ieperse kathedraal die sfeervol verlicht wordt.  
 
In de voorbije 16 edities konden we heel wat voorname gasten verwelkomen: de Vertegenwoordiger van 
de Koning, vele ministers, de West-Vlaamse gouverneur Carl De Caluwé en zijn voorganger Paul Breyne, de 
Ieperse burgemeesters en schepenen alsook heel wat ambassadeurs en diplomatieke vertegenwoordigers.  
 
Omwille van het grote succes en de vraag tot herhaling van het event, besliste de Last Post Association om 
hiervan een jaarlijks evenement te maken. Op 11 en 12/11/2022 zullen 3 edities van het 17e concert plaats 
hebben: om 17.00u op 11/11/2022 en om 17.00u en 20.30u op 12/11/2022 (3 x 900 toeschouwers).  
 
Foto’s van de vorige edities kunt u terugvinden op https://lastpost.be/concert.  

De klaroeners van de Last Post Association 
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Deelnemers 

 
Voor de editie 2022 noteren we de volgende deelnemers: 
 

- Koninklijke Harmonie Ypriana 
- Ypres Surrey Pipes & Drums 
- Klaroeners Last Post Association 
- Chorus 
- Jef Neve 
- Patrick Riguelle 
- Frans Grapperhaus 
- Chorus Jeugdkoor 
- Brad Ulrich 

 

 
Productie: Mathieu Mottrie 
Dirigenten: Nico Logghe en Tineke Devoghel 
Regie: Bart Cafmeyer 
 
Samenvatting - praktisch 

 
Organisatie : Last Post Association vzw (www.lastpost.be) 
Data & uren : 11 november 2022 om 17.00u en 12 november 2022 om 17.00u en 20.30u. 
Lokatie  : Sint-Maartenskathedraal Ieper 
Tickets  : Online -> www.lastpost.be/concert  

  Toegang: €29 / €39 / €49 
Extra info : Last Post Association (www.lastpost.be/concert / admin@lastpost.be) 
  : +32 497 05 10 97 (Jan Matsaert – sponsorship) 

: +32 475 84 26 39 (Mathieu Mottrie – algemene coördinatie) 
: +32 477 27 00 61 (Benoit Mottrie – voorzitter)  

 
Doelpubliek 

In de periode van Wapenstilstand komen duizenden bezoekers uit België en de rest van de wereld naar 
Ieper om de Groote Oorlog te herdenken.  
In 2022 zullen drie edities van het concert georganiseerd worden: om 17.00u op 11/11/2022 en om 17.00u 
en 20.30 uur op 12/11/2019 (3 x 900 aanwezigen). 
 
Opbrengst 

De opbrengst van het concert gaat integraal naar de werking van de Last Post Association en wordt 
gebruikt om de kosten, verbonden aan de organisatie van de dagelijkse Last Postplechtigheid, te dekken. 
Deze kosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Ook na de 100-jarige herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog blijft de ceremonie zeer veel volk uit binnen- en buitenland aantrekken. 
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Sponsorvoorstel 

De Last Post Association zoekt voor het concert een beperkt aantal sponsors waarbij u kunt kiezen uit twee 
mogelijke opties: 
 
Optie 1 - 600 EUR 
 

- ½ A4-publiciteit in het programmaboekje (oplage: 3.000 exemplaren) 
- 2 gratis tickets voor het concert op 11/11/2022 om 17.00u of op 12/11/2022 om 17.00u of 20.30u 

(waarde: 49 EUR/ticket) 
- voorbehouden plaatsen tijdens het concert 
- projectie van uw logo op het grote scherm boven het podium en op de 6 kleinere schermen in de 

kathedraal, gedurende 3 kwartier voor aanvang van de 3 voorstellingen. 
 
Optie 2 - 1.000 EUR 
 

- 1 A4-publiciteit in het programmaboekje (oplage: 3.000 exemplaren) 
- 4 gratis tickets voor het concert op 11/11/2022 om 17.00u of op 12/11/2022 om 17.00u of 20.30u 

(waarde: 49 EUR/ticket) 
- voorbehouden plaatsen tijdens het concert 
- projectie van uw logo op het grote scherm boven het podium en op de 6 kleinere schermen in de 

kathedraal, gedurende 3 kwartier voor aanvang van de 3 voorstellingen. 
 
 
Afsluitingsdatum sponsoring: dinsdag 15 oktober 2022 om 18.00 uur. 
 
We beperken bewust het aantal sponsors en staan steeds ter beschikking om eventuele suggesties of 
vragen met u te bespreken.  
 
U ontvangt steeds een factuur voor uw sponsoring.  
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Promotie 

De Last Post Association maakt het concert bekend via diverse kanalen en promotiemiddelen: 
 

- website www.lastpost.be  
- Facebook Last Post Ieper – www.facebook.com/lastpostieper  
- Twitter – twitter.com/lastpostieper 
- nieuwsbrief van de Last Post Association (± 10.000 abonnees) 
- affiches en flyers 
- trailers, filmpjes en banners op internet en sociale media 
- … 

 
 
Enkele voorbeelden: 
 
Affiche (A3) en flyer (A5) 
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E-mail handtekening 
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Contact: 

 
 Jan Matsaert 

Administratie – Contactpersoon sponsoring 
Last Post Association - tel. 0497-05 10 97 - admin@lastpost.be  
 

 Mathieu Mottrie 
Bestuurder – Algemene coördinatie 
Last Post Association – tel. 0475-84 26 39 - mm.lastpost@telenet.be 
 

 Benoit Mottrie 
Voorzitter Last Post Association – tel. 0477-27 00 61 – benoit.mottrie@telenet.be  

 
 
 

  
 
 

 


