
Lions Club Blankenberge      Belgium District 112 

 UITNODIGING
 Barbecue
 Op zaterdag 26 april om 18u00
 St.Pieter-St.Jozefhandelsschool
 Weststraat 86 te Blankenberge
 Geachte Heer, Geachte Mevrouw,
 Beste Lion, Beste Lionsvrienden,

Wist u dat Lions Club Blankenberge in haar huidig werkjaar de volgende projecten steunt ?

- 500 KERSTCHEQUES voor de minderbedeelden binnen de regio Blankenberge-Zuienkerke-Wenduine.

- Financiële STEUN aan de KAJUIT, een ontmoetingsplaats waar de bewoners van Beschut Wonen Oostkust
 en alle personen die kampen met psychische problemen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten.

- Aankoop van een MINIBUS voor het BOOTHUIS, een instelling voor personen ouder dan 21 jaar met
 verstandelijke beperkingen.

- Een SCHOOLPROJECT met steun aan de gezinnen die de deelnameprijs van de schoolreis voor hun
 kinderen financieel niet goed kunnen dragen.

EN STRAKS OOK ONZE FORTENBOUW WEDSTRIJD OP ZATERDAG 17 MEI 2014 VOOR 
ALLE BLANKENBERGSE VERENIGINGEN GEKOPPELD AAN DIVERSE SOCIALE DOELEN.

Bij al deze acties kunnen wij steeds rekenen op de onvoorwaardelijke inzet van onze 35 clubleden
maar wij kunnen dit uiteraard niet waarmaken zonder uw gewaardeerde steun.

KOM NAAR ONZE EERSTE GEZELLIGE BARBECUE op zaterdag 26 april in de zaal van de
Sint-Jozefhandelsschool, Weststraat 86 te Blankenberge. (parkeren kan op de speelplaats)

aanvang om 18u00 met APERO - BARBECUE CHATEAUBRIAND - IJS OP ZIJN HOORNTJE

Uw aanwezigheid is niet alleen een rechtstreekse steun voor het verwezenlijken van de bovenvermelde 
projecten maar ook dé gelegenheid om u te mogen ontmoeten en danken voor uw medewerking.

U kunt inschrijven met of zonder sponsorformule (zie achterzijde)

Kostprijs BBQ : 25€ pp (drank niet inbegrepen)

Inschrijven ten laatste tegen 15 april 2014
via e-mail Wim Aneca : dewielen@telenet.be
of telefoon 0486 992 751

Wij hopen u te mogen begroeten samen met uw vrienden.

Peter Dudal  
Voorzitter



Lions Club Blankenberge      Belgium District 112 

 INSCHRIJVINGSFORMULIER
 Hierbij schrijf ik : ....................................................................................... 

   .......................................................................................

 in voor de eerste gezellige BARBECUE van LIONS CLUB BLANKENBERGE

ZONDER SPONSORFORMULE :

 ........... PERSONEN X 25 € en ik maak ................. € over op rekening KBC BE10 7380 0812 6804

MET SPONSORFORMULE : met 50% korting op mijn gekozen publiciteit op de placemat

 ........... PERSONEN X 25 € = .................. € + mijn keuze sponsoring : ....................€

  en ik maak .................... € over op rekening KBC BE10 7380 0812 6804 (*)

SPONSORS MET VAK MEDIUM EN LARGE KRIJGEN OOK HUN PUBLICITEIT OP EEN FORTENBOUWMAST (A3)

 Beste dank voor uw uitnodiging, ik kan jammer genoeg niet aanwezig zijn maar steun hierbij graag de 
 sociale projecten van de lionsclub met het plaatsten van mijn publiciteit op de BBQ-placemat (200ex.)
 en kies voor :

 

SPONSORS MET VAK MEDIUM EN LARGE KRIJGEN OOK HUN PUBLICITEIT OP EEN FORTENBOUWMAST (A3)

ik maak ................. € over op rekening KBC BE10 7380 0812 6804 (*)

In geval van sponsoring :
Graag ontvang ik een nota op het volgende adres : firmanaam :  ................................................................. 

       adres :  .................................................................

Inschrijven uitsluitend via e-mail Wim Aneca : dewielen@telenet.be
of telefoon 0486 992 751 tegen ten laatste 15 april 2014.

Enkel de betaling bevestigd uw inschrijving.

(*) STUUR UW LOGO EN BEDRIJFINFO aan :
 krist@vandenbroucke-cosmetics.be
 en
 dewielen@telenet.be

VAK SMALL
37mm X 55mm 
30€ i.p.v. 60€

enkel naam en adres

VAK MEDIUM
37mm X 80mm
50€ i.p.v. 100€

naam en adres+ logo

VAK LARGE
50mm X 80mm
75€ i.p.v. 150€

naam en adres + logo

VAK SMALL
37mm X 55mm

60€
enkel naam en adres

VAK MEDIUM
37mm X 80mm

100€
naam en adres+ logo

VAK LARGE
50mm X 80mm

150€
naam en adres + logo


