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Club Mechelen Opsinjoor

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Beste sympathisanten en vrienden,
Dank U om even de tijd te nemen om deze brief door te nemen.
Is dit een belangrijke brief?
Misschien niet voor U, misschien niet voor ons, maar wel degelijk héél belangrijk voor onze talrijke
sociale doelen die we jaarlijks een financieel duwtje in de rug geven. Uw hulp helpt om het verschil te
maken bij mensen en organisaties voor wie het leven niet altijd even gul is geweest.
Jaarlijks organiseert Rotary Club Mechelen Opsinjoor meerdere fundraising activiteiten.
Onder andere met de opbrengst van onze activiteiten zijn we er, sinds de start in 1994, in geslaagd om
meer dan € 580.000 te schenken aan specifiek geselecteerde projecten van onze sociale doelen.
De rechtstreekse opbrengst van deze evenementen volstaat echter niet om ons volledig engagement te
kunnen uitvoeren… U, als partner, kan ons daarbij een handje toesteken.
Hoe kan u helpen?
Rotary Club Mechelen Opsinjoor wil U heel graag mee aan boord als jaarsponsor en heeft hiervoor
enkele interessante formules samengesteld:
Opsinjoor Hoofdsponsor (€ 1250)
• Een team-deelname aan de Opsinjoor Trophy – Karting* op 4 september 2020
• 4 kaarten voor Opsinjoor Poules de Luxe* op 28 maart 2020
• 4 kaarten voor het Opsinjoor Event van de Voorzitter* oktober 2020
• Uw publiciteit op al onze evenementen
• Uw naamvermelding op alle drukwerk
Opsinjoor Co-sponsor (€ 750)
• 4 kaarten voor Opsinjoor Poules de Luxe* op 28 maart 2020
• 4 kaarten voor het Opsinjoor Event van de Voorzitter*oktober 2020
• Uw publiciteit op al onze evenementen
• Uw naamvermelding op alle drukwerk
Opsinjoor Sponsor (€ 500)
• 2 kaarten voor Opsinjoor Poules de Luxe* op 28 maart 2020
• 2 kaarten voor het Opsinjoor Event van de Voorzitter* oktober 2020
• Uw publiciteit op al onze evenementen
Opsinjoor Sympathisant (300€)
• Uw publiciteit op al onze evenementen
Graag willen we U en uw bedrijf associëren met de waardevolle initiatieven die ten dienste staan van
anderen en U tevens betrekken bij onze activiteiten. Dit is de return die Rotary Club Mechelen
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Opsinjoor graag aan U, uw collega’s en klanten wil geven. (Uw publiciteit op zich is natuurlijk ook heel
mooi meegenomen…)
Welke zijn nu die evenementen waarop U niet mag ontbreken?
*Opsinjoor Poules de Luxe:
Reeds toe aan de 14e editie, nodigen we U graag uit op ons jaarlijks familiaal eet- en dansfestijn op 28
maart 2020 bij BMW garage Juma-Mechelen. Iedereen die er in het verleden al bij is geweest zal U
kunnen vertellen dat dit hét niet-te-missen evenement van het voorjaar is.
*Opsinjoor Trophy - Karting:
Tijdens deze jaarlijkse septemberklassieker gaat uw team (steeds met minimum één dame), op het
parcours van Inkart Puurs, de strijd aan met een twintigtal andere teams. De trofee voor de
overwinnaars is belangrijk, maar bovenal primeert het plezier van een inspannende en ontspannende
avond. Hou alvast 4 september vrij in uw agenda.
*Opsinjoor Event van de Voorzitter:
Onze inkomende voorzitter David Goris heeft een waar spektakel in petto. Veel kunnen we er nog niet
over kwijt, maar hou alvast onze berichten in de gaten om op de hoogte te blijven. Naar alle
waarschijnlijkheid zal het event plaatsvinden in oktober.
Graag tot snel op onze volgende activiteit,

Koen Roelens
Voorzitter 2019 - 2020

Wat is Rotary?
Rotary is de oudste serviceclub ter wereld en stelt zich onbaatzuchtig ten dienste van de medemens.
Rotariërs doen dit door hun beroep correct uit te oefenen, door dienstbaar te zijn, door wereldwijd
vriendschapsbanden uit te bouwen en door projecten te steunen in hun eigen leefgemeenschap, in hun
eigen streek, maar ook elders in de wereld.
Rotary telt ruim 1,21 miljoen leden in meer dan 200 landen over de hele wereld.
Alle rotariërs zijn met elkaar verbonden door één zelfde ideaal: “Dienen Eerst”
Wie zijn we?
Leden:
Geert Baestaens - Yente Baetens - Diederik Beele - Nadine Bonaugure - Peter Brems - Joris Cammaer Francis De Becker - Mia De Wael - Luc Decraene - Christine Decraene - Ives Devos - Luc Frans - Katelijn
Goegebeur - David Goris - Veerle Geens - Jan Hendrickx - Daniël Kygnée - Marina Lenaerts - Roger
Leyman - Carl Mariën - Yves Michiels - Tom Moortgat - Yves Pauwels - Marc Perdieus - David Saeys - Otty
Simonis - Paul Smits - Filip Robyns - Koen Roelens - Dominique Truyen - Chris Van Belleghem - Hilde Van
de Mosselaer - Wim Van den Brande - Gunter Van Lent - Mario Van Luyck - Karl Verhoeven - Leo Vivijs Vicky Willaert

ANTWOORDFORMULIER
Ondergetekende:
Bedrijf:
Adres:

BTW nr:
Facturatieadres:
Telefoon:
E-mail:
Gewenste naamvermelding op het drukwerk:

-

Steunt in 2020 de projecten van Rotary Club Mechelen Opsinjoor als:

☐

OPSINJOOR HOOFDSPONSOR

(€ 1250)

☐

OPSINJOOR CO-SPONSOR

(€ 750)

☐

OPSINJOOR SPONSOR

(€ 500)

☐

OPSINJOOR SYMPATHISANT

(€ 300)

-

En zal na ontvangst van zijn debetnota het verschuldigde bedrag overschrijven op rekening BE22
7330 4000 4547 van Rotary Club Mechelen Opsinjoor.
Datum:

Antwoorden aan:

Handtekening:

Gunter Van Lent - Vinkstraat 5 - 2811 Leest - Tel. 0475/ 75 71 92 - Fax. 015/ 42 11 08
Gunter.van-lent@juma.net.bmw.be
 Graag ontvingen wij ook uw bedrijfslogo in hoge resolutie.
Hartelijk bedankt!

