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IEDERE ONTVANGEN
EURO WORDT INTEGRAAL
GEBRUIKT VOOR ONZE
SOCIALE DOELEN!
Kiwanis Torhout Houtland is een club die zich reeds

Ook alle andere doelen zorgen steeds weer voor het

meer dan 30 jaar inzet voor kinderen uit onze eigen

welzijn van kinderen in onze eigenste omgeving.

regio. Als lid van de wereldwijde organisatie kiwanis

Daarboven steunen wij nog talrijke andere organisaties

zetten alle clubs en leden zich dagelijks in voor het

en noodlijdende personen die ons om een bijdrage of

welzijn van de kinderen en dit onder het wereldwijde

om een helpende hand vragen. Covid-19 en de opgelegde

motto "serving the children of the world".

maatregelen dwarsboomden deze jaarlijkse realisatie in
de werkjaren 2019-2021.

Ons jaarlijks lentefeest, die we voor de 36ste keer
organiseren, is het hoogtepunt van onze fundraising

Alie leden zijn dan ook uiterst gedreven om met ons

campagne! We ontvangen in een schitterende

Lentefeest van huidig werkjaar opnieuw te streven naar

omgeving meer dan 800 gasten, door hun steun en

het inzamelen en verdelen van 70.000 EUR steun voor

aanwezigheid kunnen we jaarlijks honderden kinderen

tal van projecten uit eigen streek die telkens in het teken

gelukkig maken!

van het kind staan.En dit dankzij uw steun !

Kiekafobee ,de klapdeur en car 't veld zijn maar

Ten voordele van al deze projecten organiseert onze

enkele van de sociale doelen die ons om een bijdrage of

club op zaterdag 4 juni 2022 voor de 36ste maal ons

een helpende hand vragen. De eerste organisatie zorgt

"lentefeest" dat doorgaat in de prachtige zalen van

ervoor dat kinderen met een beperking of kinderen

domein De Vossenberg te Hooglede.

die een kankerbehandeling ondergaan ook kunnen

Wij zouden u dan ook graag uitnodigen om dit

genieten van een deugddoende vakantie. Car 't veld is

sponsordossier aandachtig door te nemen. Toon uw hart

een instelling waar peuters en kleuters met leren/of

voor kinderen uit onze regio en maak een keuze uit een

ontwikkelingsproblematieken op professionele wijze

van onze interessante sponsorformules.

worden begeleid.

Alvast bedankt voor uw inspanning! Vele kinderen uit
TorhoutHoutland rekenen wederom op u en ons!
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DE FUNDRAISING
ACTIVITEITEN—SOCIALE
DOELEN
KERST VOOR IEDEREEN & KERSTWANDELING

BIER-VERKOOP

Tijdens deze actie reikt onze serviceclub een hand uit

Een tweede belangrijke pijler van onze fundraising is

naar de alleenstaanden, de bejaarden, mindervaliden en

de jaarlijkse bier verkoop. Ieder jaar worden er onder

minderbedeelden van het Houtland. Bij de plaatselijke

de leden, sympathisanten, andere clubs en op de lokale

middenstand verzamelt onze club waardebonnen en

kerstmarkt vele flessen verkocht.

natura koopwaren die geschonken worden aan mensen
die het zowel financieel als emotioneel moeilijk hebben

Ons amberkleurig bier wordt verkocht onder de naam

in deze extra beladen periode.

‘KLETSE MUUS’.

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
"Kiekafobee, die zich inzet zodat gezinnen met
een levensbedreigende ziekte toch van een vakantie
kunnen genieten.
Kiekafobee vzw huurt op jaarbasis 2 appartementen
(Koksijde en Oostduinkerke) en stelt die ter beschikking
van jonge kankerpatienten en hun familie.
Het is een laagdrempelige formule om vakantie mogelijk
te maken voor kinderen, in gezinsverband, voor wie
vakantie een bijna onmogelijke, maar toch noodzakelijke
uitstap is geworden.
Ze doen dit onder de naam Noctiluca.
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De voorzitter en de leden van Kiwanis Torhout Houtland
Hebben de eer u uit te nodigen op hun:

Kiwanis Torhout Houtland presenteert

LENTEFEEST
DE VOSSENBERG

04.06.2022

Coco jr & The All Stars / Dj Tim

Info & reservatie
www.kiwanis-lentefeest.be of via uw Kiwanis-contact

INSCHRIJVING SPONSORING
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

□ FORMULE 1 - BRONS: €150

□ FORMULE 4 - DIAMANT: €650

1/8 powerpointvoorstelling in de zaal, naam/

1/1ste powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo

logo in sponsorboekje op de feesttafels, grootte

in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van

van het logo in verhouding.

het logo in verhouding.

ste

□ FORMULE 2 - ZILVER: €250

□ FORMULE 5 - STAR: €800

1/4 powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo

4 inkomkaarten Lentefeest, 1 fles champagne,

in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van

powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in

het logo in verhouding.

sponsorboekje op de feesttafels, grootte van het

de

logo in verhouding, VIP parking.

□ FORMULE 3 - GOUD: €350

□ FORMULE 6 - PLATINUM: €1450

1/2de powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo

10 inkomkaarten Lentefeest, 2 flessen champagne,

in sponsorboekje op de feesttafels, grootte van

powerpointvoorstelling in de zaal, naam/logo in

het logo in verhouding.

sponsorboekje op de feesttafels, grootte van het
logo in verhouding, 2x VIP parking.

PUBLICATIEGEGEVENS

□

idem als vorig editie

(logo - tekst - powerpointdia's)

□

mailen op fundraising@kiwanis-torhout.be

MAIL DIT DOCUMENT NAAR:

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

fundraising@kiwanis-torhout.be
of surf naar lentefeest-kiwanis.be
opgelet: om het drukwerk tijdig te kunnen
uitvoeren verzoeken wij u deze sponsoraanvraag
uiterlijk tegen 20 mei aan ons terug te bezorgen

