NASOC 2015…het hoogtepunt van ons LEO jaar!
Beste Lionsvrienden, langs deze weg wens ik u wat meer tekst en uitleg te geven over een
activiteit waar wij als Leo’s bijzonder trots op zijn, namelijk onze NASOC.
De hoofdpijler van het Leo bestaan is het steunen van onze sociale doelen. Wij proberen hen
bij te staan door enerzijds hen financieel te steunen en anderzijds, en dit is misschien zelfs
belangrijker, door het bieden van warmte, genegenheid en aandacht. We Serve!
In het kader van ons sociaal engagement organiseren wij jaarlijks een Nationale SOCiale
activiteit (NASOC). Op deze dag komen alle Belgische Leo clubs, vergezeld van hun
doelgroepen, samen op één locatie. De bedoeling is dan ook er één groot feest van te maken en
onze doelgroepen een zorgeloze en kosteloze dag te laten beleven; een dag die voor velen onder
ons als vanzelfsprekend wordt ervaren, maar voor hen steeds spectaculair en onvergetelijk is!
De eerste editie van NASOC vond plaats in de Zoo van Antwerpen in 1988. Sindsdien hebben
onze Belgische Leo clubs jaar na jaar ontelbare doelgroepen een prachtige ‘NASOC-ervaring’
aangeboden op verscheidene locaties in België. Voor de organisatie van dit evenement werd
een beurtrol ingevoerd tussen de Leodistricten, steeds in samenwerking met het nationaal
bestuur. Dit jaar staan wij, district A, ervoor garant dat de 28e editie van NASOC alweer een
voltreffer zal zijn.
NASOC 2015 zal plaatsvinden op zondag 3 mei in Blankenberge.
Wij hebben gekozen voor Blankenberge omwille van de grote diversiteit in activiteiten die wij
daar kunnen aanbieden. Het dagprogramma dat aan de verschillende Leo clubs en hun
doelgroepen wordt voorgesteld, zal dan ook zorgvuldig afgestemd kunnen worden op de
interesses en mogelijkheden van de leden van die doelgroep.
Vanaf 10.00 uur kunnen de doelgroepen samen met de Leo’s zich uitleven in de stad, ’s
middags wordt er aan iedereen een lunch aangeboden en in de late namiddag sluiten wij samen
deze leuke dag af met een slotshow.
Indien u ons wens te steunen, op welke manier dan ook, hetzij door een handje te komen
helpen, hetzij door een financiële bijdrage, kunt u terecht bij mij, Voorzitter van de
NASOC Commissie 2015 kimleuckx@hotmail.com.
Bijdragen voor NASOC, mag u storten op de volgende rekening :
BE03 3200 1082 6684
met vermelding van NASOC: uw Lions club + naam
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Oprechte dank aan al de sponsors, Lions en Leo’s die ervoor zorgen dat wij dergelijke
fantastische activiteit kunnen aanbieden aan onze doelgroepen.
Beste Lionsvrienden, bij dezen wil ik jullie van harte uitnodigen op zondag 3 mei in
Blankenberge op onze NASOC om samen met ons te genieten van deze prachtige dag.
We couldn’t do it without you!
Genegen Leo groeten,
Kim Leuckx
Voorzitter Nasoc 2015
kimleuckx@hotmail.com
+32 474 33 90 65
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