SPONSORDOSSIER RETRO-FUIF
NACHT VAN MARCEL DE KOLONEL
ZATERDAG 1 OKTOBER 2022

www . li on s as se .b e

Beste Sponsor,
Zaterdag 1 oktober 2022 organiseert Lions Asse voor de 4de keer hun toffe en ludieke benefiet-fuif
“Nacht van Marcel de Kolonel”. Als goede Lions proberen we steeds ons steentje bij te dragen tot een
betere maatschappij. Dankzij jullie steun kan dit evenement opnieuw doorgaan ten voordele van onze
goede doelen.
Op onderstaande foto zien we onze nieuwe voorzitter Marcel De Buyser (midden) in actie tijdens
Corona. Lions Asse schonk o.a. medische wegwerpschorten aan het Wit-Gele Kruis in de regio DilbeekAsse-Merchtem-Opwijk.

Marcel is echt kolonel geweest, en sinds 2016 onvermoeibaar actief bij Lions Asse. Ook voor hem is
geen moeite te veel voor het goede doel. En met veel plezier is hij dan ook een beetje de ‘mascotte’
van deze retro-fuif, voor jong en oud. De fuif gaat opnieuw door in feestzaal ’t JASS. En samen met DJ
Yono swingen we de nacht in met de beste muziek uit de jaren 1970, ’80 en ’90.
Gezien het grote succes van de vorige jaren hopen wij opnieuw op uw milde bijdrage door middel van
sponsoring. Aarzel niet om ons te contacteren mocht er nog verdere informatie gewenst zijn of voor
een specifieke samenwerking! Nodig alvast vrienden en familie uit, en kom mee fuiven voor het
goede doel!
Commissie Nacht Van Marcel De Kolonel

Over ons
Met bijna 1,35 miljoen leden vertegenwoordigd in 45.000 clubs verdeeld over 196 landen, is Lions
Clubs International de grootste service club ter wereld.
België telt 280 clubs, goed voor 7.392 Lions. Lions Asse telt momenteel 20 leden, en is hoofdzakelijk
actief in de regio Asse-Merchtem-Opwijk.
Naast het bevorderen van vriendschapsbanden, organiseert Lions Asse diverse fundraisingactiviteiten.
De totale opbrengsten daarvan worden telkens integraal aangewend voor de ondersteuning van
vooral lokale, sociale projecten.
De opbrengsten uit de verschillende fundraisingactiviteiten worden niet aangewend voor de werking
van de club. De werkingskosten worden immers voor 100% gedragen door de leden zelf.

Geschiedenis
Het was Melvin Jones die in 1917 in Dallas (Texas) een groot aantal mannen bundelde die zich
inzetten voor goed burgerschap. Het idee was dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een
machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving.
In België werd in 1952 de eerste club officieel gesticht onder de naam Bruxelles, nadien Bruxelles
Centre. Ons land was toen één groot district. In 1991 werd het aantal clubs te groot, en werd ons
grondgebied onderverdeeld in 4 districten, elk bestuurd door een gouverneur.
Op 3 maart 1959 aanvaardt Koning Boudewijn het erevoorzitterschap van ons Belgisch district, een
blijk van erkenning die tot op heden onze vereniging vereert en welke wordt voortgezet door Koning
Albert II, en nu door zijn zoon koning Filip.
Lions Asse werd in 1975 opgericht door Jacques Dascotte. De club telde toen al meteen 23 leden.
Dit Lionsjaar 2022-2023 staat onze gewezen kolonel Marcel De Buyser aan het roer.

Oprichter Melvin Jones (1879-1961)

Goede Doelen
Lions Asse steunt Buurtwerk Dinamo
Samenlevingsopbouw – Ontwikkeling van jongeren en hun gezinnen op straat

Oekraïne
Naast de financiële hulp van Lions Clubs International Foundation (LCIF) zijn er veel lokale acties zoals
het opvangen van vluchtelingen, het verzenden van goederen naar Oekraïne, enz. op zone, club en
individueel niveau.
Op 14 april 2022 stond de teller van LCIF reeds op $ 936.140,Op 22 mei 2022 : $ 2.800.000,-

Overstromingen
We zouden haast vergeten dat de overstromingen van 15 juli 2021 in België minstens 41 levens
hebben geëist.
Een greep uit de lange lijst van hulpacties van de Lions:
-

Een Foodtruck werd ingezet, voor de brandweer en het gemeentepersoneel van Waver. 630
maaltijden werden aangeboden aan de slachtoffers.
2000 liter detergent werd geleverd.
Omhaling meubelen, huishoudtoestellen, e.d. – Meerdere camions
Inzameling van producten voor persoonlijke hygiëne. 5 paletten
Voedselinzameling voor de Resto du Cœur in Waver. 7 bestelwagens
Speelgoed voor scholen
2.100 schoolkits, lagere en middelbare school
Diverse cadeaus van Lions

Op donderdag 10 maart 2022 bevestigde onze gouverneur John Stoefs dat voor meer dan 1,3 miljoen
euro steun geboden werd!

Ook tijdens Corona was Lions Asse actief!
-

OCMW Buggenhout – Laptops voor thuisonderwijs

-

De wereld van Indra (Opwijk) - Pedagogisch knutselmateriaal voor hun leefgroep voor de
opvang tijdens de corona-periode

-

Wit geel kruis regio Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel - Materieel ondersteuning
voor wegwerp overschorten

-

Rinkeling in Brussegem - Mondmaskers voor personeel

-

Rusthuis Martinas Merchtem - Materieel ondersteuning voor FFP2 maskers

-

Rusthuis Waarbeek Asse - Materieel ondersteuning voor chirurgische mondmaskers

-

Woon Zorg Centrum OCMW Asse - Materieel ondersteuning voor spatmaskers en chirurgische
mondmaskers

Bekijk alle persberichten op: www.lionsasse.be → Onze Club → In de Pers

-

AMOW – Camera ten behoeve van ondervragingsruimte politie

-

VZW Zonnestraal (Lennik) – Zorgaanbieder voor volwassen personen met een beperking – 2
hometrainers

-

Vrije kleuterschool Asse – Steun bij vernieuwing van de speelplaats – Zitbanken

-

CAW Halle-Vilvoorde (Hoofdzetel Asse) – Algemeen Welzijn / Inloopcentrum
met moestuin ‘Het Babbelhof’

-

Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus (Asse) – Zelfstandige vzw voor psychotherapeutische
hulpverlening / ondersteuning aan kinderen met 2 laptops

-

VZW Pinocchio (Neder-over-Heembeek) – Thomas De Rose - Ondersteuning
brandwondencentrum - opvang van kinderen

Voor meer dan 20.000 € in totaal!

Affiche en flyers

4de Nacht Van Marcel De Kolonel
Zaterdag 1 oktober 2022
21u tot 05u in ’t JASS  Retro-fuif 70-80-90

(vorige affiche)

Infoportieken Gemeente Asse
Onze fuif wordt aangekondigd op 5 infoportieken langs grote invalswegen van onze gemeente!
(Dendermondsesteenweg, Gentsesteenweg, Assesteenweg, Brusselsesteenweg (Zellik) en Pontbeek)

Wij zijn te bereiken:
Lions Asse Noord West Brabant – Crelan : BE 79 1030 2658 4233 – www.lionsasse.be
E-mail: marcel.de.buyser@lionsasse.be – Tel. 02 520 26 93
Facebookpagina: https://www.facebook.com/lionsasse (650 + volgers)
https://www.trooper.be/lionsasse (online shopping sponsoring)

UW BIJDRAGE :
We vinden het belangrijk dat al onze goede doelen gratis worden aangeboden. En als we zien hoe
gelukkig die mensen zijn (bijv. met het L.A.S., of een daguitstap voor kinderen die het financieel
minder breed hebben) dan blijven we dat graag met plezier verder doen!
Mede door uw steun kunnen wij dit blijven garanderen. Wij danken u dan ook van harte voor uw
milde bijdrage!
Wat kunnen wij u aanbieden?

SPONSORING NACHT VAN MARCEL DE KOLONEL
Brons

Zilver

Goud

50,-

150,-

250,-

Gratis ingangskaarten

2

6

10

Fles champagne

-

1

2

Vermelding met link op de website

√

√

√

Vermelding op Facebook *

√

√

√

Vermelding in GOEIEDAG magazine **

√

√

√

Sponsorbedrag

* Tijdens de vorige edities werden +25.000 mensen bereikt op Facebook alleen!
** Uw bedrijf in GOEIEDAG Asse–Merchtem–Opwijk. En dat in 24.325 brievenbussen!!

→ Net als vorige jaren wordt de pers aangeschreven, zoals daar zijn: EditiePajot, Persinfo.org,
UitInVlaanderen, Het Laatste Nieuws, en andere. Met als topper onze affiche met vermelding van alle
sponsors in Goeiedag magazine!

