CHARITY GAMING NIGHT
“BOND EDITION”
Sponsor map
Op 29 september 2018 vindt hét evenement van het jaar plaats zijnde “Charity Gaming Night Bond Edition”. Dit is een
uniek evenement georganiseerd door LIONS Club Antwerpen Voorkempen in samenwerking met LEO Club Antwerpen
Voorkempen. Het thema achter dit evenement is volledig gericht op Her Majesty’s Secret Service. Wij zijn er dan ook
van overtuigd dat er in elke man een stukje Bond en in elke dame een Lady schuilt. Mis daarom deze unieke kans niet
en neem deel aan het evenement in de Ruiterhal, te Brasschaat.
Beste Sponsor, wij rekenen graag op uw medewerking om dit evenement te steunen. U kan dit doen door in te tekenen
op één van onze sponsorpakketten waarvan u de details verderop kan terugvinden. Zoals u zal merken, krijgt u in ruil
voor uw sponsoring een waardevolle return.
Wij danken U alvast voor Uw medewerking en verwelkomen u graag op onze eerste “Charity Gaming Night”.
Namens het organiserend comité,
LIONS en LEO Club Antwerpen Voorkempen.

Goede doelen:
1. “Jan Vertonghen Foundation”
2. “Think out of the box”

“Our lives begin to end
the day we become silent
about things that matter.“
~Martin Luther King Jr.~

Ruiterhal Brasschaat
29 september 2018
Deuren: 19u.
Drink
Dine
Dance
Play
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Jan Vertonghen Foundation
Ieder jaar komen duizenden jonge kinderen in het ziekenhuis terecht: ver weg van thuis, school &
vriendjes en vaak angstig voor alles wat er om hen heen gebeurt. Tijdens hun ziekenhuisopname
wordt er uiteraard veel aandacht besteed aan de medische diagnosestelling en verzorging.
Maar we mogen het kind achter de ‘ziekte’ niet vergeten.
Wat is er nu mooier dan al die kinderen even te laten ontspannen, ze te doen vergeten dat ze ziek zijn.
Op die manier gaan de kinderen er niet alleen fysiek, maar ook mentaal op vooruit.
Het beste uit elk kind halen is dan ook ons gezamenlijk doel, want elk kind is bijzonder!
De kinderen van het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum (UZA) zullen in samenwerking met
fotograaf Nicolas Sonnet kunstwerkjes maken. Deze kunstwerkjes zullen door de Jan Vertonghen
Foundation worden geveild en met de opbrengst zullen zij op het tot speelterrein omgebouwd dakterras een interactief sport- en speeltoestel plaatsen. Zo zullen ze, al spelenderwijs, bewegen en revalideren bevorderen bij de kinderen.
Wij, Lions club Antwerpen Voorkempen, dragen ons steentje bij!
Dit project is ons voornaamste “goede doel” van onze Charity Gaming Night, Bond edition, 2018. Onze opbrengst zal gebruikt worden om dit prachtig initiatief mee te realiseren.
We bedanken van harte de Jan Vertonghen Foundation en het Koningin Mathilde Ziekenhuis (UZA)
voor de samenwerking.
Jan Vertonghen Foundation
Londenstraat 60
2000 Antwerpen
www.janvertonghenfoundation.com
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Think out of the box
Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen is deze
droom iets moeilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft.
Gelukkig leven wij in een welstellende regio. Vlaanderen biedt deze kinderen en jongeren een
goed georganiseerde ondersteuning aan. Zij kunnen elk met hun mogelijkheden en beperkingen
genieten van prima onderwijs en zorg. Van zodra zij de leeftijd van 21 hebben bereikt, kunnen zij
terecht in een dagcentrum of een voorziening. Mooi toch? Helaas, dit is theorie.
De praktijk leert ons dat die doorstroming uiterst moeizaam verloopt. Een aantal van de kinderen
heeft intussen de leeftijd van 21 bereikt en wij stellen vast dat er voor hen gewoon geen plaats
is. Noch in de voorzieningen noch in de dagcentra, m.a.w. wij zijn volledig op onszelf en onze
familieleden aangewezen.
Daarbij komt dat onze kinderen onmogelijk kunnen samenblijven onder de huidige regelgeving.
Zij zitten namelijk al jaren samen in het bijzonder onderwijs of gaan al jaren samen naar de
scouts of naar een sportclub. Zo hebben zij een hechte vriendschapsband opgebouwd. Het zou
zonde zijn die vriendschappen verloren te laten gaan, vooral omdat relaties opbouwen én onderhouden voor onze kinderen niet evident is.

Daarom hebben wij als ouders de handen in elkaar geslagen om onze kinderen een warme thuis
te bieden. Om dit doel te bereiken hebben we de VZW Think out-of-the-box opgericht.
Maatschappelijke zetel
VZW Think-out-of-the-box
Alfons Van Den Sandelaan 2A
2970 Schilde
www.thinkoutofthebox.be

Secretariaat
VZW Think-out-of-the-box
Heikantstraat 50A
2900 Schoten
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Sponsor pakketten
Four of a kind
Royal flush
Three of a kind
One pair

2.000,1.000,500,250,-

euro
euro
euro
euro

Hoofdsponsor

Four of a kind
Vermelding naam en logo op de sponsormuur van Hare Majesteit aan de
ingang en in de zaal;
Plaatsen van een Banner &/of Beach vlag boven een eye catcher;
Mogelijkheid tot plaatsen visitekaartjes, gadgets (balpennen, etc.);
Verwijzing naar jullie website op onze webpagina gedurende 1 jaar;
Vermelding op de inkomkaart als hoofdsponsor;
Volledige pagina in het sponsorboekje;
Gepersonaliseerde tafel;
2 flessen champagne;
Toegangskaarten voor 8 personen;
4 gereserveerde parkeerplaatsen.

Royal flush
Vermelding naam en logo op de sponsormuur van Hare Majesteit aan de ingang
en in de zaal;
Plaatsen van een Beach vlag binnen in de zaal;
Mogelijkheid tot plaatsen visitekaartjes;
Verwijzing naar jullie website op onze webpagina gedurende 6 maanden;
Vermelding op de inkomkaart als hoofdsponsor;

Halve pagina in het sponsorboekje;
Gepersonaliseerde tafel;
2 flessen champagne;
Toegangskaarten voor 4 personen;
2 gereserveerde parkeerplaatsen.
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Sponsor

Three of a kind
Vermelding naam en logo op de sponsormuur van Hare Majesteit aan de
ingang;
Plaatsen van een Beach vlag buiten;
Verwijzing naar jullie website op onze webpagina gedurende 3 maanden;
1/4 de pagina in het sponsorboekje;
2 flessen cava;
Toegangskaarten voor 2 personen;
1 gereserveerde parkeerplaats.

One pair
Vermelding naam en logo op de sponsormuur van Hare Majesteit aan
de ingang;
Naamsvermelding in het sponsorboekje;
1 fles cava;
Toegangskaart voor 1 persoon.

Organiserend comité
Danny Thijs

Rudi Calcoen

Dirk De Beule

+32 477 37 89 24

+32 471 65 90 06

+32 478 44 69 98

danny.thijs@groep-t.com

rudi.calcoen@aviapartner.aero

d.debeule@a-law.eu

Jo Roelandt

Niels Segers

Anton Coppens

+32 475 73 38 76

+32 472 41 24 30

+32 479 62 68 22

joris.roelandt9@gmail.com

niels.segers@gmail.com

antoncoppens@icloud.com

CHARITY GAMING NIGHT

Antwerpen Voorkempen
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Sponsor formules
Four of a kind - Royal flush - Three of a kind - One pair

Partij enerzijds: …………………………….………………………………….
………………...…………………BTW nr.: BE……....…………....(optioneel)
Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
……………………………………………………………………………………
en Partij anderzijds, Lions en LEO club Antwerp Voorkempen,
vertegenwoordigd door mevrouw/de heer
……………………………………………………………………………………
Verklaren een overeenkomst inzake sponsoring te hebben gesloten met navolgende bepalingen*:
Deze overeenkomst wordt gesloten t.b.v.:
Four of a kind;

2.000,-

EURO.

Royal flush;

1.000,-

EURO.

Three of a kind;

500,-

EURO.

One Pair.

250,-

EURO.

Volledige pagina;

175,-

EURO.

1/2 pagina;

125,-

EURO.

1/4 pagina;

75,-

EURO.

50,-

EURO.

Wenst u te adverteren in ons sponsorboekje (A5 formaat)**?

Uit sympathie.

Algemeen totaal: …..…………EURO.
De sponsor maakt dit totaalbedrag over op rekening BE 33 4054 0333 7246 op
naam van LIONS CLUB ANTWERPEN VOORKEMPEN onder vermelding:
Charity Gaming Night 2018 …………………………………….
(Charity Gaming Night 2018 + uw rechtreeks e-mailadres)
Gelieve binnen de 10 dagen het bedrag over te schrijven op bovenvermeld rekeningnummer.

Datum: ……../..……/….....
Voor akkoord

Voor akkoord

(*) Voor de algemene voorwaarden wordt verwezen naar onze website.
(**) Het sponsorboekje zal de avond zelf op de tafels van de gasten terug te vinden zijn.

6

Sponsor formules
Four of a kind - Royal flush - Three of a kind - One pair

Partij enerzijds: …………………………….………………………………….
………………...…………………BTW nr.: BE……....…………....(optioneel)
Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
……………………………………………………………………………………
en Partij anderzijds, Lions en LEO club Antwerp Voorkempen,
vertegenwoordigd door mevrouw/de heer
……………………………………………………………………………………
Verklaren een overeenkomst inzake sponsoring te hebben gesloten met navolgende bepalingen*:
Deze overeenkomst wordt gesloten t.b.v.:
Four of a kind;

2.000,-

EURO.

Royal flush;

1.000,-

EURO.

Three of a kind;

500,-

EURO.

One Pair.

250,-

EURO.

Volledige pagina;

175,-

EURO.

1/2 pagina;

125,-

EURO.

1/4 pagina;

75,-

EURO.

50,-

EURO.

Wenst u te adverteren in ons sponsorboekje (A5 formaat)**?

Uit sympathie.

Algemeen totaal: …..…………EURO.
De sponsor maakt dit totaalbedrag over op rekening BE 33 4054 0333 7246 op
naam van LIONS CLUB ANTWERPEN VOORKEMPEN onder vermelding:
Charity Gaming Night 2018 …………………………………….
(Charity Gaming Night 2018 + uw rechtreeks e-mailadres)
Gelieve binnen de 10 dagen het bedrag over te schrijven op bovenvermeld rekeningnummer.

Datum: ……../..……/….....
Voor akkoord

Voor akkoord

(*) Voor de algemene voorwaarden wordt verwezen naar onze website.
(**) Het sponsorboekje zal de avond zelf op de tafels van de gasten terug te vinden zijn.

7

