LIONS CLUB RONSE-RENAIX

Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste sponsor,
Op zaterdag 9 mei 2015 organiseren wij onze jaarlijkse fundraising activiteit ‘Party in the Clouds’.
De locatie wordt stilaan traditie: het hoogste gebouw van de streek, met name het TIO3-gebouw, Oscar
Delghuststraat 60 te Ronse waar u op de bovenste verdieping uitgenodigd bent.
Het mag gezegd: dit is een unieke locatie!
Na receptie en diner bieden we u een optreden aan van Kid Coco dat de aanzet zal zijn voor een
onvergetelijke Party, die tot in de vroege uurtjes in onze lounge bar zal doorgaan.
De opbrengst van deze avond wordt integraal besteed aan de sociale werken die Lions Club Ronse-Renaix
ondersteunt. Want daarvoor doen we het uiteindelijk! En daarvoor is uw steun zo belangrijk…
Onze club steunt, sedert haar ontstaan in 1958, lokale langdurige projecten die de kansarmoede
bestrijden. Ons eigen Lions-house dat onder andere aan de vzw “De Vrolijke Kring”, een “Vereniging
Waar Armen het Woord Nemen”, ter beschikking gesteld wordt evenals het fonds “E. Cuvelier” dat
financiële, morele en materiële steun verleent aan kansarme studenten, behoren heden tot onze
belangrijkste projecten. Daarnaast zetten we onze schouders onder nog een tiental projecten, telkens
met dezelfde filosofie: steun die 100% rechtstreeks ten goede komt aan het lokale initiatief, waarbij onze
club zich engageert tot een zeer strikte opvolging van de toevertrouwde fondsen.
Om deze projecten verder te kunnen ondersteunen en uitbouwen, dienen jaar na jaar de nodige fondsen
ingezameld te worden.
Het zou dan ook voor onze club een blijk van erkenning zijn om van u een inschrijving te mogen
ontvangen op één van de sponsorformules die u in bijlage vindt.
Het intekenformulier kan u mailen naar peter.vervaecke@tofri.be
U kan ook rechtstreeks inschrijven via volgend e-link:
http://lions.thomasvervaecke.be/partyintheclouds2014

Wij danken u nu reeds voor de welwillende steun.

Luc Hoffmann
Voorzitter Lions Club Ronse-Renaix
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