
SPONSORBROCHURE 

35ste LENTEFEEST 



S e r v i n g  t h e  C h i l d r e n  o f  t h e  W o r l d  T M                                                                w w w . k i w a n i s - t o r h o u t . b e   

IEDERE ONTVANGEN EURO WORDT INTEGRAAL GEBRUIKT VOOR ONZE SOCIALE DOELEN! 

 

KIWANIS TORHOUT HOUTLAND is een club die zich al 35 jaar inzet voor kinderen uit onze eigen regio. Als lid van 
de wereldwijde organisatie KIWANIS zetten alle clubs en leden zich dagelijks in voor het welzijn van DE KINDEREN 
en dit onder het wereldwijde motto “SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD”. 

Ons jaarlijks LENTEFEEST is het hoogtepunt van onze fundraising campagne! We ontvangen in een schitterende om-
geving meer dan 800 gasten. Door hun steun en aanwezigheid kunnen we jaarlijks honderden kinderen gelukkig 
maken!  

 

Kiekafobee, Kornuit,  het “CAR’t Veld”, De Klapdeur zijn maar enkele van de sociale doelen die bij ons om een bij-
drage of een helpende hand vragen. De eerste organisatie zorgt ervoor dat kinderen met een beperking of kinderen 
die een kankerbehandeling ondergaan ook kunnen genieten van een deugddoende vakantie. CAR ‘t Veld is een in-
stelling waar peuters en kleuters met leer- en/of ontwikkelingsproblemen op professionele wijze worden begeleid. 

Ook alle andere doelen zorgen steeds weer voor het welzijn van kinderen in onze eigenste omgeving. Daarboven 
steunen wij nog een aantal andere organisaties en noodlijdende personen die onze hulp kunnen gebruiken. Wij pro-
beren hen zoveel als mogelijk is, te steunen. Vorig jaar deelde KIWANS TORHOUT HOUTLAND, opnieuw een feno-
menaal bedrag uit van ongeveer 67.500 EUR en steunde hierbij projecten uit eigen streek die telkens in het teken 
van het kind staan. En dit dankzij uw steun !!! 

 

Ten voordele van al deze projecten organiseert onze club op zaterdag 30 maart 2019 voor de 35ste  maal ons 
“Lentefeest” dat doorgaat in de prachtige zalen van DOMEIN DE VOSSENBERG te HOOGLEDE. 

Wij zouden u dan ook graag uitnodigen om dit sponsordossier aandachtig door te nemen. Toon uw HART VOOR 
KINDEREN uit onze regio en maak een keuze uit één van onze interessante sponsorformules. Alvast bedankt voor 
uw inspanning!  Vele kinderen uit Torhout-Houtland rekenen wederom op u en ons! 

KIWANIS TORHOUT HOUTLAND en de kinderen van Houtland en omgeving danken u alvast voor uw steun. 

HET BESTUUR: 

LOEYS Peter 
OSAER Johan 
VANDERPER Brecht 

 

PAST VOORZITTER: 

BUYLAERT Stefaan 

LEDEN: 

BERLAMONT Geert 
BEEUWSAERT Jeroen 
BUYLAERT Stefaan 
d’AUSSY Stephan 
DAUWE Dirk 
DECKMYN Steven 
DECLOEDT Kris 
DEKONINCK Piet 
DELANOTE Filip 
DERAEDT Wim 
DESMET Philippe 
DEVOS Martin 
FAES Johan 
GOETHALS Jan 
HENDERIX Johan 

LANSZWEERT Peter 
LAVENS Peter 
LOEYS Peter 
NOSEDA Frederic 
OSAER Johan 
PATTYN Bart 
PAUWELS Phlip 
POLLENTIER Willy 
SCHOONVAERE Stefaan 
SPRIET Walter 
STALPAERT Stefaan 
VANDECASTEELE Hans 
VANDERPER Brecht 
VANHAERENTS Joost 
VANOPLINUS Geert 

VERBRUGGE Peter 
VERSAVEL Dirk 
VINCKIER Lieven 
VAN WASSENHOVE Tom 
VOORSPOELS Tom 
WYFFELS Pieter 

SENIORLEDEN: 

BLOMME Jef 
BOSSCHEM Koen 
COMPERNOLLE Marc 
DEPONDT Guy (ERELID) 
DEROO Marc 
RENIERS Fernand 
VLAEMINCK Geert 

http://www.kiwanis.be


Kerst voor iedereen • Eliminate • Julien d'Aussy foundation • Klapdeur • Dominiek Savio • 

Clinidogs • Kiekafobee • Kom op tegen Kanker • Cadaatan • Fonds van de burgemeester • 

CAR t Veld  • Kornuit • CAR Noordhoek • Daktari • De Torretjes • Hartenkamp • Fonds pal-

liatieve thuiszorg • Ten Bunderen • Project Ziesel • Banglaboost • Hupsakee • De Beelde-

rij • Projects Abroad • De Bosrank • School en Ziekzijn • Rozenweelde • Foton • Omni-

sportkamp  • SOB • Project De Ziesel • Particuliere giften • Gevangenis Brugge • Kadans 

Festival • De Klapdeur • Palliatieve Thuiszorg • Velo Afrique • Zonnehart•  

DE FUNDRAISING ACTIVITEITEN - SOCIALE DOELEN 
CHAMPAGNE en BIER-VERKOOP 

Een tweede belangrijke pijler van onze fundraising is de jaarlijkse champagne en bier verkoop. Ieder jaar worden er 
onder de leden, sympathisanten, andere clubs en op de lokale kerstmarkt vele flessen verkocht.  
De champagne is voorzien van 10 EXCLUSIEVE CAPSULES die speciaal hiertoe ontworpen werden door kunstenaar 
Nick ERVINCK. Ons amberkleurig bier wordt verkocht onder de naam ‘KLETSE MUUS’. Sinds enkele jaren organise-
ren we ter promotie van ons biertje tevens de succesvolle “Nacht van de Kletse Muus”. 

KERST VOOR IEDEREEN en KERSTWANDELING 

Tijdens deze actie reikt onze serviceclub een hand uit naar de alleenstaanden, de bejaarden, mindervaliden en min-
derbedeelden van het Houtland. Bij de plaatselijke middenstand verzamelt onze club waardebonnen en natura 
koopwaren die geschonken worden aan mensen die het zowel financieel als emotioneel moeilijk hebben in deze 
extra beladen periode. 

De kersttocht is een onderdeel van de actie "kerst voor iedereen" van Kiwanis Torhout. De opbrengst gaat ieder jaar 
volledig naar een project. Dit jaar steunden we "Haarwensen". Jaarlijks verliezen honderden kinderen hun haar als 
gevolg van chemotherapie, bestralingen of een vorm van alopecia (kaalhoofdigheid). Een kwalitatief goed haarwerk 
is duur en niet voor iedereen betaalbaar! We steunden dan ook met plezier dit fantastische project. 



Het bestuur en de leden van  

KIWANIS TORHOUT HOUTLAND 

 

hebben de eer u uit te nodigen op hun 35ste LENTEFEEST 

t.v.v. de SOCIALE DOELEN 

“Serving the children of the World” 

 

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019 om 19u 

Waar: Domein de Vossenberg te Hooglede 

 

www.kiwanis-lentefeest.be 

 

Kaarten aan 95 € te verkrijgen bij de leden van de club 

ALL-IN FORMULE 

(ook de dranken tijdens en na de maaltijd)    

 
Het aantal deelnemers is beperkt! 

 

DOMEIN DE VOSSENBERG 

Hogestraat 194 

8830 HOOGLEDE 



Lentefeest 
30 maart 2019 

Inschrijving sponsoring – elke euro goed besteed ! 

EURO DIE U GEEFT 100 % BESTEMD IS VOOR ONZE SOCIALE WERKEN  

    Formule 1 (standaard) 125 € : 
1/8ste powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van 
het logo in verhouding. 

    Formule 2 (brons) van 250 € : 
1/4de powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van 
het logo in verhouding 

    Formule 3 (zilver) van 350 € : 
1/2de powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van 
het logo in verhouding 

    Formule 4 (goud) van 625 € : 
1/1ste powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van 
het logo in verhouding 

    Formule 5 (star) van 725 € : 
4 inkomkaarten Lentefeest, 1/2de powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in sponsorboekje op 
de feesttafels, grootte van het logo in verhouding, VIP parking 

    Formule 6 (platina) van 1.300 € : 
10 inkomkaarten Lentefeest, fles champagne, 1/2de powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in 
sponsorboekje op de feesttafels, grootte van het logo in verhouding, VIP parking 

Publicatiegegevens    idem als vorig jaar 
(logo ‐ tekst ‐ powerpointdia’s)    mailen op fundraising@kiwanis-torhout.be 
 
 

FAX DIT DOCUMENT NAAR 050/21.37.05 OF MAIL HET 
NAAR FUNDRAISING@KIWANIS-TORHOUT.BE  

 

Mijn contactperso(o)n(en) binnen Kiwanis Torhout Houtland is (zijn) :................................................................................................................... 

Firmanaam:   

Contactpersoon:   

E‐mailadres:   

Straat + nr:   

Postnr + woonplaats:   

Telefoon & faxnr:   

Ondernemingsnummer:   

WEET DAT ELKE EURO DIE U GEEFT 100% BESTEMD IS VOOR ONZE SOCIALE WERKEN 

OPGELET: om het drukwerk tijdig te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u deze sponsoraan-
vraag uiterlijk tegen 11 maart aan ons terug te bezorgen 

mailto:fundraising@kiwanis-torhout.be
mailto:FUNDRAISING@KIWANIS-TORHOUT.BE

