
LEO?

� Ontstaan Ontstaan Ontstaan Ontstaan onder de vleugels onder de vleugels onder de vleugels onder de vleugels van van van van LionsLionsLionsLions InternationalInternationalInternationalInternational
� 1111eeee club club club club opgericht in 1957 (VS) ~ opgericht in 1957 (VS) ~ opgericht in 1957 (VS) ~ opgericht in 1957 (VS) ~ 1111eeee Belgische Belgische Belgische Belgische club club club club in 1973 (Boom)in 1973 (Boom)in 1973 (Boom)in 1973 (Boom)

� Waar?Waar?Waar?Waar? 28 clubs en 2 in oprichting in België (+/28 clubs en 2 in oprichting in België (+/28 clubs en 2 in oprichting in België (+/28 clubs en 2 in oprichting in België (+/---- 460 leden)460 leden)460 leden)460 leden)
district A: 14 clubs en 1 in oprichting: district A: 14 clubs en 1 in oprichting: district A: 14 clubs en 1 in oprichting: district A: 14 clubs en 1 in oprichting: grootste districtgrootste districtgrootste districtgrootste district!!!!

� Wie?Wie?Wie?Wie? jongeren tussen 18 en 33 jaarjongeren tussen 18 en 33 jaarjongeren tussen 18 en 33 jaarjongeren tussen 18 en 33 jaar

� Wat?Wat?Wat?Wat? (twee(twee(twee(twee----)maandelijks activiteiten organiseren met onze )maandelijks activiteiten organiseren met onze )maandelijks activiteiten organiseren met onze )maandelijks activiteiten organiseren met onze 
sociale doelgroepen sociale doelgroepen sociale doelgroepen sociale doelgroepen ���� handen uit de mouwen!handen uit de mouwen!handen uit de mouwen!handen uit de mouwen!
���� 1x/jaar: 1x/jaar: 1x/jaar: 1x/jaar: NasocNasocNasocNasoc

LEADERSHIP

EXPERIENCE

OPPORTUNITY

NASOC?

� NASOC: NASOC: NASOC: NASOC: NANANANAtionale tionale tionale tionale SOCSOCSOCSOCiale activiteitiale activiteitiale activiteitiale activiteit

� Dag georganiseerd voor en door de Dag georganiseerd voor en door de Dag georganiseerd voor en door de Dag georganiseerd voor en door de Leo’sLeo’sLeo’sLeo’s
� alle Leo Clubs uit België present met hun sociale doelgroep(en)alle Leo Clubs uit België present met hun sociale doelgroep(en)alle Leo Clubs uit België present met hun sociale doelgroep(en)alle Leo Clubs uit België present met hun sociale doelgroep(en)
� 600600600600----900 aanwezigen900 aanwezigen900 aanwezigen900 aanwezigen

� Doel? Doel? Doel? Doel? Sociale doelen Sociale doelen Sociale doelen Sociale doelen een onvergetelijke dag bezorgen een onvergetelijke dag bezorgen een onvergetelijke dag bezorgen een onvergetelijke dag bezorgen 
� jaarlijkse Leo ontmoetingjaarlijkse Leo ontmoetingjaarlijkse Leo ontmoetingjaarlijkse Leo ontmoeting

� Inkom? Inkom? Inkom? Inkom? Gratis!Gratis!Gratis!Gratis!
Dit sociale treffen wordt volledig bekostigd via sponsoringDit sociale treffen wordt volledig bekostigd via sponsoringDit sociale treffen wordt volledig bekostigd via sponsoringDit sociale treffen wordt volledig bekostigd via sponsoring

� Wisselend Wisselend Wisselend Wisselend organisatieteamorganisatieteamorganisatieteamorganisatieteam tussen district A, B, C en Dtussen district A, B, C en Dtussen district A, B, C en Dtussen district A, B, C en D
� DIT JAAR DISTRICT A!DIT JAAR DISTRICT A!DIT JAAR DISTRICT A!DIT JAAR DISTRICT A!
� gemotiveerd NASOCgemotiveerd NASOCgemotiveerd NASOCgemotiveerd NASOC----teamteamteamteam

2011201120112011----2014201420142014 4x 4x 4x 4x pretpark op een rijpretpark op een rijpretpark op een rijpretpark op een rij
� heel tof voor kinderen (50% van de doelgroepen)heel tof voor kinderen (50% van de doelgroepen)heel tof voor kinderen (50% van de doelgroepen)heel tof voor kinderen (50% van de doelgroepen)
� erg makkelijk te organiseren (alles is voorhanden)erg makkelijk te organiseren (alles is voorhanden)erg makkelijk te organiseren (alles is voorhanden)erg makkelijk te organiseren (alles is voorhanden)

zeer duur kostenplaatjezeer duur kostenplaatjezeer duur kostenplaatjezeer duur kostenplaatje…………

2015 2015 2015 2015 Dag aan zee Dag aan zee Dag aan zee Dag aan zee –––– Blankenberge Blankenberge Blankenberge Blankenberge 
� back back back back totototo the the the the rootsrootsrootsroots: dag : dag : dag : dag waar het sociale primeertwaar het sociale primeertwaar het sociale primeertwaar het sociale primeert
� aantrekkelijk programma voor ALLE doelgroepenaantrekkelijk programma voor ALLE doelgroepenaantrekkelijk programma voor ALLE doelgroepenaantrekkelijk programma voor ALLE doelgroepen
� leoleoleoleo----samenhorigheid samenhorigheid samenhorigheid samenhorigheid kan sterker aan bod komenkan sterker aan bod komenkan sterker aan bod komenkan sterker aan bod komen
� veel interessanter voor sponsors (groter bereikveel interessanter voor sponsors (groter bereikveel interessanter voor sponsors (groter bereikveel interessanter voor sponsors (groter bereik))))

�gunstige prijsafspraak met gunstige prijsafspraak met gunstige prijsafspraak met gunstige prijsafspraak met SealifeSealifeSealifeSealife
�duidelijke medewerking van duidelijke medewerking van duidelijke medewerking van duidelijke medewerking van Stad BlankenbergeStad BlankenbergeStad BlankenbergeStad Blankenberge!!!!
�latere fase: latere fase: latere fase: latere fase: mediamediamediamedia contacteren (krant, lokale televisie, contacteren (krant, lokale televisie, contacteren (krant, lokale televisie, contacteren (krant, lokale televisie, …)…)…)…)

Mogelijke partners & activiteiten

gekke fietsen

go cart race -
fotozoektocht

zandkastelenwedstrijd



Programma

Onthaal + groepsfotoOnthaal + groepsfotoOnthaal + groepsfotoOnthaal + groepsfoto

VM: activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)VM: activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)VM: activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)VM: activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)

LunchLunchLunchLunch

NM: NM: NM: NM: activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)activiteiten op maat van de club en de doelgroep(en)

Afsluitend optredenAfsluitend optredenAfsluitend optredenAfsluitend optreden

GoodybagGoodybagGoodybagGoodybag

ttttussendoor: quiz, fotograaf, interview media, …ussendoor: quiz, fotograaf, interview media, …ussendoor: quiz, fotograaf, interview media, …ussendoor: quiz, fotograaf, interview media, …

Budget

transparantie: inzicht in ons kostenplaatje

� maximaal maximaal maximaal maximaal €€€€20 20 20 20 per deelnemerper deelnemerper deelnemerper deelnemer ���� €€€€35 pretpark35 pretpark35 pretpark35 pretpark

� activiteiten, lunch, activiteiten, lunch, activiteiten, lunch, activiteiten, lunch, goodybaggoodybaggoodybaggoodybag
� de clubs voorzien hun eigen vervoerde clubs voorzien hun eigen vervoerde clubs voorzien hun eigen vervoerde clubs voorzien hun eigen vervoer

� aantal aantal aantal aantal aanwezigenaanwezigenaanwezigenaanwezigen:::: 2012:2012:2012:2012: +/+/+/+/---- 600600600600
2014:2014:2014:2014: +/+/+/+/---- 900900900900 beiden pretparkenbeiden pretparkenbeiden pretparkenbeiden pretparken

� geraamd geraamd geraamd geraamd budgetbudgetbudgetbudget: tussen : tussen : tussen : tussen €€€€12.000 en 12.000 en 12.000 en 12.000 en €€€€18.00018.00018.00018.000

Sponsorformules

zie sponsordossierzie sponsordossierzie sponsordossierzie sponsordossier

Brons €250

Zilver €500

Goud €750

Platinum €1000

Sponsorformules

Toen District A Nasoc organiseerde in 2012,Toen District A Nasoc organiseerde in 2012,Toen District A Nasoc organiseerde in 2012,Toen District A Nasoc organiseerde in 2012,
konden we rekenen op de volgende konden we rekenen op de volgende konden we rekenen op de volgende konden we rekenen op de volgende LionsLionsLionsLions steun:steun:steun:steun:

LC IzegemLC IzegemLC IzegemLC Izegem LC RoeselareLC RoeselareLC RoeselareLC Roeselare

LC Antwerpen DiamantLC Antwerpen DiamantLC Antwerpen DiamantLC Antwerpen Diamant LC Kortrijk LeieLC Kortrijk LeieLC Kortrijk LeieLC Kortrijk Leie

LC  WetterenLC  WetterenLC  WetterenLC  Wetteren LC Assenede DiederikLC Assenede DiederikLC Assenede DiederikLC Assenede Diederik

LC WaregemLC WaregemLC WaregemLC Waregem LC ZwevegemLC ZwevegemLC ZwevegemLC Zwevegem

LC GhentLC GhentLC GhentLC Ghent LC BoomLC BoomLC BoomLC Boom

LC LokerenLC LokerenLC LokerenLC Lokeren LC HarelbekeLC HarelbekeLC HarelbekeLC Harelbeke

LC Antwerpen ZuidLC Antwerpen ZuidLC Antwerpen ZuidLC Antwerpen Zuid LC HeuvellandLC HeuvellandLC HeuvellandLC Heuvelland

LC KortrijkLC KortrijkLC KortrijkLC Kortrijk Zone 22Zone 22Zone 22Zone 22

Zone 21Zone 21Zone 21Zone 21 Lions NationaalLions NationaalLions NationaalLions Nationaal

Lions District A en  BLions District A en  BLions District A en  BLions District A en  B Lions District C en DLions District C en DLions District C en DLions District C en D


