SPONSORSHIP 2020

WAT IS HET LIONISME?

Langs deze weg wil ik u vragen om sponsoring
van de sociale werken van Lions Club IJsedal
Tervuren.

Lions International ontstond in 1917 in de USA en
groeide uit tot de grootste serviceclub en nietgouvernementele organisatie van de wereld,
verspreid over meer dan 210 landen, bestaande
uit 46000 clubs met meer dan 1,4 miljoen leden.
Deze 1,4 miljoen leden presteren jaarlijks meer dan
70 miljoen uren vrijwilligerswerk.

Het primaire doel van onze serviceclub is om
jaarlijks een aantal sociale projecten te steunen.
Met uw steun als sponsor maakt u het ons
mogelijk om deze sociale taak nog beter te
vervullen.
Voor alle duidelijkheid, we vragen helemaal geen
steun om onze activiteiten te laten doorgaan, want
deze kosten worden door de leden en de
deelnemers zelf gedragen.

In België tellen we 280 clubs met 7500 leden.
Lions Club IJsedal Tervuren werd opgericht in
1972 en bestaat op dit ogenblik uit 25 leden.
Jaarlijks kan de Lionsorganisatie wereldwijd
ongeveer 200 miljoen mensen helpen.

WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEERT LIONS CLUB IJSEDAL TERVUREN JAARLIJKS?

• Voedselinzameling voor Poverello
• Driekoningenfeest voor de bewoners in het WZC Zoniën
te Tervuren
• Galabal
• Oldtimer Tour
• Specifieke activiteiten voor Msandaka Deaf Center, zoals
Rivieren voor Afrika
• Champagneproeverij en -verkoop
• Boomplantactie
• Brilleninzameling: inzameling van brillenglazen en
gebruikte brillen
• Dopjesactie

WELKE GOEDE DOELEN STEUNEN LIONS CLUB IJSEDAL TERVUREN?
We steunen initiatieven die tussen schip en wal vallen. We doen dit hoofdzakelijk in de
grotere regio rond Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sterrebeek, maar begeleiden of
investeren ook in projecten in het buitenland. Onze bijdragen kunnen louter financiëel of
organisatorisch zijn. Maar evengoed werken we, waar het nodig is, ‘handen-uit-demouwen’ activiteiten uit. Hierbij proberen we steeds de kennis, die in onze groep aanwezig
is, te gebruiken om projecten op te starten en te begeleiden.

Msandaka centrum
Sinds 2001
Onderwijs aan kinderen met spraak- en gehoorstoornissen

Poverello Brussel
Opvang van daklozen in de Marollen
Sinds 1986. Jaarlijks voor 9 maanden eetmalen

Zorgcirkels Jongdementie
Dagcentrum voor Jonge mensen met dementie.
Opvang, animatie, uitstappen, etc.

MAAR OOK
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ZIJ DOEN REEDS MEE

SPONSORING: UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING LEVERT U VOLGENDE VOORDELEN OP:

•
•
•
•
•
•

U verhoogt de bekendheid van uw bedrijf en haar diensten en/of producten,
en bevestigt uw reputatie als kwaliteitsgerichte onderneming.
Uw logo zichtbaar op onze communicatie naar uw en ons doelpubliek.
Uw naam wordt gekoppeld aan een project met meer dan lokale uitstraling
U geniet mee van de ruime media-aandacht.
Uw logo is zichtbaar op onze site, op de site van het evenement en/of tijdens de activiteit.
Uw logo wordt opgenomen in iedere uitgave van ons tijdschrift Leeuwengebrul.

SPONSORFORMULIER
Logo/advertentie:
• zichtbaar op onze communicatie
• op onze website
• ons tijdschrift Leeuwengebrul
• powerpoint tijdens activiteiten
Alles in quadricolor
Diamant

Goud

€350 1 pagina

€200 ½ pagina

Zilver
€100 ¼ pagina

Brons
€50 1/8 pagina

IK DOE GRAAG MEE AAN DE LIONS CLUB SPONSORING

Bedrijf / Naam : ……………………………………………………..
Adres:

………………………………………………………
……………………………………………………….

Contactpersoon: ………………………………………………………
Email:

………………………………………………………

Handtekening

Ik betaal het bedrag van ………….
 Cash  per overschrijving op BE28 3100 9152 2620 op naam van Lions IJsedal Tervuren

