
VOORBEELDEN fundraising activiteiten tijdens CORONA maanden 17/09/2020
LIONS CLUBS DISTRICT 112A   2020-2021

nota: onderstaande ideëen zijn alternatieve ideëen van de vermelde clubs, die tijdens de corona
  hun klassieke  fundraising activiteit hebben moeten aflasten (galadiner, filmavond, massa-evenement, enz…)

niet-exhaustieve lijst
CLUB MOGELIJKE ACTIVITEIT
Assenede organiseren van een quiz (digitaal)
Assenede een spreker  zaal met sociaal distancing
Assenede Champagneverkoop
Brugge appelplukactie en  verkoop van geperste vruchten
Brugge koekjesverkoop 
Brugge verkoop bloembollen en zaden aan ingang warenhuis
Brugge Zeehaven concert met beperkt publiek zonder receptie
Brugge Zeehaven afgelaste clubreis naar sociale kas
Brugge Zeehaven niet gebruikte maaltijden spenderen aan sociaal
Damme Zw kruidenmanden verkoop
De Haan Permekel. klassiek concert met respect corona maatregelen
de panne W golftornooi
de panne W wijnbeurs
De Pinte Mil. wijn en champagneverkoop zonder tasting
Denderleeuw Denderl champagneverkoop gericht per mail
Dendermonde verkoop van eigen boek dendemondse chefs
Dendermonde kaas en wijn avond met corona veilige setting
Geraardsbergen wijn-event (zittend)
Gent centinelle in de reserves geput en hands-on bezig
Gent centinelle verkoop van geschenkhuisjesboxen
Gent-Gand verkoop van apero-box aan huis
Ghent Seaport zalmactie verhoogd met wijn en champagne
Herzele verkoop van ontbijtpaketten op moederdag aan huis
Herzele deelname aan een kerstmarkt, wat in principe zal mogen
Ieper Poperinge verkoop eigen gemaakt Picon
Izegem roséactie met aanduiding vh sociaal doel aan huis geleverd
izegem online wijnverkoop
Kortrijk steuntickettenverkoop voor filmgala aldan niet met film
Kortrijk verkoop van tombola-ticketten met zoom prijsuitreiking
Kortrijk mercurius verkoop van eigen gebrouwen bier 75cl met glazen
Lievegem ginverkoop
Oostende verkoop van mondmaskers met winst
Oostende zelf gebrouwen bier verkoop met lions embleem
Oostende houten kunstkerstbomen verkoop gemaakt door sociaal doel
Oostkamp Champagneverkoop
Oudenaarde duck race
Ronse champagneverkoop
Ronse rechtstreekse sponsoring van sociaal doel (lisaproject)
Ronse paasconcert ipv kerstconcert (indien kan)
Tielt soepverkoop
vele clubs reserves van voorgaande jaren gebruiken
Waasland verkoop van bloemen binnen eigen vriendenkring
Waregem ascot chocolade verkoop online webshop
Waregem ascot grand apéro in openlucht
Wetteren zalmverkoop online
Zwevegem groot debat met bv's en met respect voor corona afstand

en nog andere ideëen, al dan niet van anoniemen
veiling van leuke gadgets
online tastings; staaltjes laten proeven en dan verkoop
afhaalmaaltijden leveren op één avond door de leden ipv event
website cadolog-systeem voor de sociale werken
gepeterde wandeling of run
klassieke schooibrief
chocoladeverkoop


