
 

Leden Lions club Ronse-Renaix 

 

Bruyneel Claude  Calberson Tom  De Dobbeleer Bernard  De Dobbeleer Paul  Dekelver Luc  Delanghe Kurt  

Delbar Philippe  Demuynck Charles  Denys Michel  Deraedt Jean-Paul  Deunynck Antoon  Devemie Claude  

Devos Eddy  De Vos Willem  Dewael Raphaël  Eylan Frédéric  Fonck Didier  Glibert Bart  Glibert Pieter  

Godefroid Luc  Grumbers Hubert  Haentjens Geert  Hoffmann Luc  Holvoet Cédric  Holvoet Christian  Holvoet 

Emile  Klockaerts Pierre  Lambert Etienne  Lauwers Luc  Lepez Koen  Lesenne Stéphane  Lesenne Yves  

Lievens Marc  Markey Erwin  Matthys Hans  Segers Chris  Steenhoudt Hugo  Timmermans Rob  Vallez 

Dominique  Van Damme Jean-Baptiste  Van Damme Tom  Van den Abeele Michel  Van Den Daele Henry  Van 

Den Daele Jo   Vanderdonckt Louis-Philippe  Vande Weghe Philippe  Van Dille Elien  Van Trimpont Pierre  

Vervaecke Peter   Vidts Dirk  Vinois Charles  Yserbyt Vincent 

 

Lions Club Ronse-Renaix 

 

Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste sponsor, 

 

Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren wij onze jaarlijkse fundraising activiteit  

‘The Vicious Night’ 

die plaats vindt in de bovenste verdiepingen van het TIO3 aan de Oscar Delghuststraat 60 

te Ronse. 

Na de receptie en het diner bieden we u een spetterend optreden aan van ‘The Vicious’ dat 

de aanzet zal zijn voor een onvergetelijke party, die tot in de vroege uurtjes doorgaat. 

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 daarom is uw steun 

zo belangrijk … 

Onze club steunt, sedert haar ontstaan in 1958, lokale langdurige projecten die de 

kansarmoede bestrijden.  

Ons eigen Lions-house herbergt sedert jaar en dag “De Vrolijke Kring, een vereniging waar 

armen het woord nemen”. Bovendien hebben wij in oktober 2015 op de eerste verdieping 

twee vergaderzalen ingehuldigd die wij ter beschikking stellen van lokale verenigingen wiens 

doelstellingen in lijn zijn met de onze.  

Verder besteden wij een aanzienlijk deel van onze middelen aan het fonds “E. Cuvelier” dat 

financiële, morele en materiële steun verleent aan kansarme studenten die hogere studies 

wensen aan te vatten, dit in nauwe samenwerking met de middelbare scholen van Ronse. 

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 gewaardeerde 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 lucgodefroid@yahoo.com 

U kan ook rechtstreeks inschrijven via volgende e-link: 

http://event.lionsronse.be 

Wij danken u nu reeds voor de welwillende steun. 

Jean-Baptiste VanDamme 

Voorzitter Lions Club Ronse-Renaix  
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