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Nationaal Sociaal Evenement
NASOC 2020

Grootste LEO event België
Een dag waarop alle LEO’s en hun doelgroepen 
samenkomen, georganiseerd door een 
afgevaardigde van het district en zijn/haar 
team. Leo’s van andere landen kijken op naar 
ons evenement! We organiseren deze activiteit 
reeds voor de 33ste keer!

Wisselende organisatie 
De organisatie van NASOC wisselt ieder jaar 
over de districten heen. Dit jaar is district B 
aan de beurt. Een team van 22 LEO 
vrijwilligers werkt samen om er een 
onvergetelijke dag van te maken voor alle 
sociale doelen en Leo’s van België.

Sociale doelgroepen
De investering van deze dag is in functie van 
onze sociale doelen. Er staat geen limiet op 
het aantal mensen dat mag deelnemen.

> 1000 aanwezigen
Tegenwoordig komen er meer dan 1000 
mensen naar de NASOC. 

We voorzien in inkom, eten, drank, sanitair en 
alle benodigdheden om er voor iedereen een 
volwaardige dag van te maken.

Pret en Plezier
Het NASOC comité organiseert activiteiten die 
toegankelijk zijn voor iedereen. Ook fysiek en 
mentaal beperkte mensen verzorgen we 
onvoorwaardelijk de dag van hun leven.

Eerste zondag van Mei
De NASOC gaat traditioneel door op de eerste
zondag van mei. Deze datum staat
ondertussen in elke LEO zijn agenda gegrift. 
Elk jaar mogen we op meer en meer
aanwezigen rekenen.
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Openluchtmuseum Bokrijk
NASOC 2020

Natuur
Een natuurdomein is een leuke afwisseling met 
een pretpark. Brokrijk is een domein waar 
natuur en geschiedenis elkaar ontmoeten. In 
het Openluchtmuseum Bokrijk ontdek je hoe 
het verleden onze toekomst inspireert

Activiteiten
We laten ons in Bokrijk onderdompelen in het 
verhaal over vakmanschap! Bewonder het 
verhaal van de authentieke bewoners van 
Bokrijk of steek zelf de handen uit de mouwen 
tijdens ateliers. Leef je uit in de speelschuur 
waar traditionele volksspelen zoals kegelen of 
krulbollen een eigentijdse make-over kregen. 
Ontdek Bokrijk al gamend of strijd tegen je 
vrienden in de olympische spelen (van toen).

2009 Puyenbroeck
2010 Huizingen
2011 Bobbejaanland
2012 Bellewaerde
2013 Walibi

NASOC 
Museum
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Openluchtmuseum Bokrijk
NASOC 2020

Toegankelijk
We voorzien een beleving die toegankelijk is 
voor iedereen, ook mensen met een fysieke of 
mentale beperking. Bokrijk stelt ons in staat 
om op een efficiënte en veilige manier 1000 
mensen te laten toekomen, beleven, te 
voorzien van drank – eten – voorzieningen.

Interactief & Educatief
We organiseren een dag op maat van onze 
doelgroepen. We vonden het een leuke 
afwisseling om niet alleen een dag aan te 
bieden die leuk is, maar waar iets te leren valt. 
Kinderen doen leren over de wereld van toen 
op een spelende manier.

2014 Bobbejaanland
2015 Blankenberge
2016 Namen
2017 Olmense Zoo 
2018 De Gavers
2019 Bellewaerde

NASOC 
Museum
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Dagplanning
NASOC 2020

Ontvangst
We voorzien een parking waar bussen kunnen 
toekomen en iedereen kan samenkomen.

Atelierschuur
In de atelierschuur gaan we zelf potten of 
brood bakken. We leren textiel, hout of leer 
bewerken, zoals in de goede oude tijd!

Lunch
Een warme maaltijd met een drankje wordt 
voorzien voor elke aanwezige.

Vrije toegang
Ontdek Bokrijk samen met jullie doelgroep op 
jullie eigen tempo. We voorzien een kaartje 
waaruit jullie de meest interessante zaken zelf 
kunnen kiezen

Slotshow
We eindigen onze dag met een drankje aan de 
slotshow. We voorzien een groot feest voor 
jong en oud als afsluiter!

Bruegel Game 
Ontdek Bokrijk al gamend in de virtuele 
Bruegel game!

Competitie Rally
Neem het tegen elkaar op in een ouderwetse 
competitie met knotsgekke spelen van toen!

Goodiebags
We laten niemand naar huis gaan zonder een 
goodiebag vol toffe en lekkere spullen voor 
onderweg of als aandenken.
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Financieel
NASOC 2020

Activiteiten Catering Slotshow GoodiebagInkom

€5

€7,5

€9

€6

€2,5
€30

x1150

€ 34.500 

x1
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Sponsoring
NASOC 2020

Elke drie jaar hopen we op de steun 
van de clubs in ons district om deze 
activiteit financieel mee op poten te 
zetten!

Doen jullie mee?!

We bieden bedrijven sponsorpakketten 
aan. In ruil voorzien we hen van 
visibiliteit.

Zij voorzien ons ook van sponsoring in 
natura die we kunnen uitdelen op de 
dag zelf of in de goodiebags kwijt 
kunnen

Lions clubs

Bedrijven
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Sponsordossier
NASOC 2020

Brons €500
Uw bedrijfsnaam vermeld op onze sociale media en een vermelding van de link 
naar uw website op nasoc2020.be

Zilver €750
Uw bedrijfslogo in klein formaat op onze sociale media, een vermelding van de link 
naar uw website op nasoc2020.be. Uw bedrijfslogo wordt weergegeven op onze 
elektronische mailing en gedrukt op een banner tijdens ons evenement.

Goud €1000
Uw bedrijfslogo in groot formaat op onze sociale media, een vermelding en link 
naar uw website op nasoc2020.be. Uw bedrijfslogo op al onze elektronische 
mailing. Promotie met uw eigen materiaal ( vlag, spandoek etc ) en een 
vermelding van uw logo in groot formaat op de banner tijdens ons event

Platinum €1500
Uw bedrijfslogo in groot formaat op onze sociale media, een vermelding en link 
naar uw website op nasoc2020.be. Uw bedrijfslogo op al onze elektronische 
mailing. Promotie met uw eigen materiaal ( vlag, spandoek etc ) en een 
vermelding van uw logo in groot formaat op de banner tijdens ons event. Op al 
onze communicatie wordt uw bedrijf expliciet vermeld als hoofdsponsor.

Rekeningnummer: BE03 3200 1082 6684
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Leo club Antwerpen Adamant Axelle de Wolf 
Leo club Antwerpen Adamant Cédéric Van Raemdonck
Leo club Antwerpen Adamant Eline Cuyckens
Leo club Antwerpen Voorkempen Géraldine Jacobs
Leo club Antwerpen Voorkempen Thomas Van Der Leij
Leo club Audenaarde Nicolas Cnudde
Leo club Boom Pieter Hens 
Leo club Haspengouw Axelle Knaepen
Leo club Haspengouw Charlotte Schreurs
Leo club Haspengouw Isabelle Houbrechts
Leo club Leuven Els Vanlinthout
Leo club Leuven Gregory Deweerdt
Leo club Leuven Koen Peeters 
Leo club Leuven Mathieu Van Sannen
Leo club Mechelen Sophie Verroken
Leo club Mol-Geel Zuiderkempen Marie Lambiet
Leo club Mol-Geel Zuiderkempen Jill Koekenberg
Leo club Overpelt-Midden Limburg Laurence Weltjens
Leo club Tienen Charlotte Bogaerts

Contact & Communicatie
NASOC 2020

NASOC 2020 Organiserend Team

http://nasoc2020.Be
http://facebook.com/nasocofficial

NASOC voorzitter
Pieter Hens
0473/444.925
pieter.hens@gmail.com

http://nasoc2020.be/
http://www.facebook.com/nasocofficial/
mailto:pieter.hens@gmail.com


Bedankt!
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