Lions Club Sint-Pieters-Rode – Kasteel van Horst

PRESENTEERT

de
3

FILMAVOND

Woensdag 27 november 2019
Programma :
- 19h00 Deuren open
- 19h30 Start film
- 21h30 Exclusieve netwerk receptie
UGC

Demervallei 4

3200 Aarschot

Lions Club Sint-Pieters-Rode – Kasteel van Horst – www.lions-Sint-Pieters-Rode.be

Sponsorpakketten Filmavond 27 november 2019

BRONZE STAR

SILVER STAR

GOLD STAR

PLATINUM STAR

200 €

350 €

600 €

1000 €

2 filmtickets

4 filmtickets

8 filmtickets

12 filmtickets

Projectie logo
klein
( zaal en receptie )

Projectie logo
tussenmaat
( zaal en receptie )

Projectie logo
groot
( zaal en receptie )

Projectie logo
groot
( zaal en receptie )

1 jaar logo
op onze website

1 jaar logo + link
op onze website

Gereserveerde
receptietafels

Promotie tijdens de
receptie

Woensdag 29 november 2017
40 filmtickets

DIAMOND STAR

3000 €

Projectie logo
Groot
( zaal en receptie )

1 jaar logo + link
op onze website

Afzonderlijke zaal
tijdens de receptie
indien gewenst

Promotie tijdens de
Receptie

UGCPersonalisatie
Demervallei
mogelijk

Gereserveerde
receptietafels

Exclusieve sponsor
binnen zijn
3200 Aarschot vakgebied
4Gereserveerde
receptietafels

Lions Club Sint-Pieters-Rode – Kasteel van Horst – www.lions-Sint-Pieters-Rode.be

Inschrijvingsformulier Filmavond 27 november 2019

Naam / Firma :

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

Straat :

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

Woonplaats :

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

Telefoonnummer :

…………………………………………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………………

BTW nr. :

…………………………………………………………………………………

Sponsorpakket :

…………………………………………………………………………………

Bijkomende tickets :
( 40 € per ticket )

…………………………………………………………………………………

Woensdag 29 november 2017

Gelieve het totaalbedrag te storten op rekening BE12 3630 2239 2892 van
Lions Club Sint-Pieters-Rode – Kasteel van Horst met vermelding
‘Filmavond/uw firmanaam/het gekozen pakket’ .
U inschrijving is definitief na storting en verzending van het inschrijvingsformulier
naar filmavond@lionshorst.be of online via lionshorst.be/filmavond
Deze activiteit valt onder Art 44 $ 2.12 BTW – ‘fund raising’ activiteit.

UGC

Demervallei 4

3200 Aarschot

Lions Club Sint-Pieters-Rode – Kasteel van Horst – www.lions-Sint-Pieters-Rode.be

Locatie :
Voorstelling film :
UGC Cinema’s Aarschot
Demervallei 4
3200 Aarschot

Receptie na de film :
Stadsfeestzaal Aarschot
Demervallei 14
3200 Aarschot

Kaart :

Woensdag 29 november 2017

Parking :

Programma :
- 19h45 Verwelkoming
- 20h00 Film
- 21h30 Receptie
UGC

Demervallei 4

3200 Aarschot

Gratis parking aan cinema UGC en op de Demervallei .

Enkele sociale projecten :
IMANI Belgium vzw www.imanibelgium.org
De vzw Imani Belgium heeft tot doel om in KENIA, hulp te
verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van
onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
Ajpopoli vzw (Guatemala) www.ajpopoli.weebly.com
Financiële en organisatorische ondersteuning van het
onderwijsproject “Centro Educativo Ajpopoli Ak’Wala” voor
Maya kinderen in Guatemala.
Samana www.samana.be
zieke mensen, zorgbehoevenden en gezonden nemen het
voor elkaar op. Samen Krachtig !

G-karate vzw www.i-k-f.be
De doelstelling van G-karate Vlaanderen
is door middel van de grondbeginselen van karate de
integratie van kinderen, jongeren en volwassenen, allemaal
met speciale behoeften, te bevorderen.
Hun motto is "I CAN DO IT"
Honk www.honk.be
Natalie, Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper,
Caline, Glen, Elien en Lauranne zijn dertien jongeren met een
beperking tussen 17 en 24 jaar. Ondanks hun beperking
dromen ook zij ervan om het ouderlijk nest uit te vliegen en
te gaan samenwonen met hun vrienden.
Msandaka www.close-the-gap.org/about-msandaka
Vocational training aan spraak- en gehoorgestoorde kinderen
in Tanzania.

Kerstpakketten – OCMW
Holsbeek http://www.ocmw.holsbeek.be
LC-Horst verzorgt voor haar thuisbasis Holsbeek
kerstpakketten. Deze verassingspakketten worden door de
sociale dienst van het OCMW, aan de minderbedeelden van
de gemeente Holsbeek bezorgd.
Compagnie Tartaren – Leuven www.tartaren.be
Sociaal-artistiek gezelschap in kansarme buurt van
Leuven. Cie Tartaren organiseert in eerste instantie op
jaarbasis een viertal theaterproducties. Mensen die op de
pechstrook van de maatschappij zijn terechtgekomen. Door
creatie in kunst, worden ze terug op een rijvak gezet.
Groenhoef www.groenhoef.be
Het Groenhoefproject maakt deel uit van een zoneactiviteit,
samen met de vier zuster clubs van de Lions ZONE 41.
Dienstencentrum voor personen met een niet-aangeboren
hersenletsel.
Football Academy Noah
Noah heeft als doel minder bedeelde kinderen in Zuid Afrika
de mogelijkheid te geven om het spel voetbal te spelen . In
deze arme gemeenschappen hebben de kinderen nu niet de
mogelijkheid om dit te doen. bedoeling is ook om FUN te
hebben.
Kinderkankerfonds –
Leuven www.uzleuven.be/nl/kinderkankerfonds
LC-Horst ondersteunt voor de derde maal het
Kinderkankerfonds – afdeling Leuven. Onze financiële
bijdrage dient voor het aanschaffen van de nodige
hulpmiddelen die thuisverzorging van deze beproefde
patiëntjes mogelijk maakt.
Levensloop www.levensloop.be
24-uur feestelijk evenement voor alle leeftijden. Doel :
Solidariteit en fondsenwerving voor strijd tegen kanker.

