


Een voorwoord van de Voorzitter.

Geachte Dames en Heren, Beste Lions Vrienden,

Via deze weg wensen we iedereen van harte uit te nodigen op deze, met grote 
waarschijnlijkheid, zeer plezierige culturele activiteit die georganiseerd wordt door  en voor 
onze club. In het verleden hebben we vaak geopteerd voor een klassiek concert of ballet. 
We brachten hierin reeds meermaals verandering met oa. Scala, een Jazz concert en we 
hadden een 7 jaar terug ook al eens een Comedy Cup. Ditmaal gaan we voor een 2de editie 
met één van de artiesten die toen al heel erg in de smaak viel, nl. Arnoud Van Den Bossche 
( Toen met “ De Relatie Fluisteraar ). Zoals steeds gaat de opbrengst van dit event integraal naar 
onze Sociale Werken.

Als Lions club Waasmunster-Scaldiana hebben wij getracht onze inspanningen onder het 
motto “WE SERVE” extra in de verf te zetten met het actief steunen van verschillende projecten 
in onze eigen streek als ver daarbuiten. Wij hebben onder meer ons jarenlang engagement in 
de Jonatan school verder gezet. Daarnaast schonken we een broodnodige koelcel aan de 
sociale kruidenier ‘ De Springplank’ hier in de stad, waar we nu ook actief mee de voedsel 
omhaling ondersteunen. We haalden dankzij de inzet van velen weer heel wat  giften op tijdens 
de voedselbank actie. Wij hebben ook oog voor de “stille nood” in onze stad. Dankzij financiële 
hulp maar ook met aandacht voor de sociale problematiek, helpen we bepaalde families in een 
tijdelijke noodsituatie, dit in afwachting van een structurele oplossing. Wij engageren ons 
voor projecten van Indigo, Vesta en De Morgenster, tehuis voor geplaatste kinderen te 
Waasmunster. Met onze fantastische Rally opbrengst die dit jaar plaats vond ( Laatste Zondag 
Augustus ook nu weer op 26/8/2018 ) maakten we al heel wat kinderen gelukkig door onze 
mooie steun aan Make - a- Wish.  Maar ook onze buitenlandse  projecten meestal in handen 
van lokale kennissen, vrienden of familie mogen rekenen op onze steun. Verschillende 
projecten in Burkina Faso, Congo, Bangladesh en Nicaragua kunnen door onze hulp een 
verschil maken voor heel wat mensen.

Een en ander kan niet worden gerealiseerd zonder grote inspanningen van de leden van 
onze club die ik bij deze wil danken voor hun aanhoudende inspanning en werkkracht.
Ook onze trouwe sponsors wil ik bedanken voor hun blijvende steun in onze projecten. 
De vrienden van onze club en de habituele sponsors van deze activiteiten weten dat 
we steeds de kwaliteit van het geboden spektakel hoog houden, maar we willen U ook de 
gelegenheid bieden naderhand  op een informele manier de contacten te leggen of te 
onderhouden. 

Daarom wordt U na het spektakel een glasje bubbels met een hapjes aangeboden. Hopelijk 
mogen we U verwachten en/of op uw steun rekenen.   

Alvast bij voorbaat DANK !

Hans Philips , Voorzitter Lions club Waasmunster - Scaldiana   2017-2018.



Lions Club WAASMUNSTER SCALDIANA   

“Comedy Cup 2018” 

Donderdag  7 juni 2018 – Stadsschouwburg SINT - NIKLAAS 

INSCHRIJVINGSFORMULIER –SPONSORING - KAARTENVERKOOP 

Firma   : 

Naam  : 

Adres  : 

Postcode: Plaats: 

Tel nr.  : Btw nr.: 

Wij opteren voor volgende sponsoring – formule in de programmabrochure: 

Volledige bladzijde A4 advertentie + logo/tekst 
Inclusief 10  vrije toegangskaarten voor show en receptie 
Champagnetafel inclusief 2 flessen champagne + logo/naam op de 
tafel 

€ 1.000 

Halve bladzijde A4 advertentie + logo/tekst 
Inclusief 4 vrije toegangskaarten voor show en receptie € 500 
1/3 ° deel bladzijde A4 advertentie + logo/tekst 
Inclusief 2 vrije toegangskaarten voor show en receptie € 250 

Vermelding van naam en adres bij de sponsors      € 100 

Wij wensen extra kaarten te bestellen: 

 Extra kaarten inclusief glaasje champagne en  receptie aan: € 35 

Via Lions lid: Datum: Naam + handtekening: 

Gelieve dit inschrijvingsformulier terug te mailen naar: 
lionswscevent@gmail.com
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