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LC Hoogstraten Markland
leden :
Jan Aertsen
Luc Bastiaens
Marc Bernaerts
Jef Blockx
Stefaan Cogen

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Michel De Vel
Filip Geerts
Jef Geerts

Onder het motto “We Serve” zet Lionsclub Hoogstraten Markland zich reeds 40 jaar in ter
ondersteuning van sociale en culturele projecten in de regio Noorderkempen.

Hans Haarman
Luc Leunen
François Maes
Gerd Mertens
Guy Pas

Wij zijn fier dat wij in deze periode meer dan € 500.000,- hebben kunnen besteden aan onze
sociale projecten. Zo konden onder meer in het verleden Home Nr. 9 in Wortel, Wistik vzw.,
De Slinger vzw., het project ‘Leefsleutels’ uit Hoogstraten en Het Huis rekenen op onze steun.
Verschillende jaren richt onze steun zich vooral op Coda vzw. in Wuustwezel.

Luk Peeters
Marc Scheyltjens
Peter Schryvers

Om meer structureel steun te kunnen verlenen hebben we in 2009 een sponsornetwerk gestart.
De volledige opbrengst van onze sponsoractie gaat integraal naar de sociale werken in de

Pierre Stubbe

regio. Voor de deelnemende bedrijven organiseert de Lionsclub publicitaire sponsoring en ook

Jos Van Bavel

een aantal netwerkactiviteiten.

Gust Van De Mierop
Theo Vanderhallen
Jan Vandeweerdt

Dank zij de steun van onze sponsors, helpen we sinds 2011 ook Moeders voor Moeders en
TEJO (Therapeuten voor Jongeren).

Marc Van Eeckhoudt
James Van Roosmalen

Om in de toekomst deze, en andere projecten zoals Ispahan en lokale initiatieven te kunnen

Peter Voorbraak

blijven ondersteunen, is het onze betrachting om het sponsornetwerk verder te ontwikkelen.

Marc Wagemans
Mis de kans niet om op deze wijze bij te dragen tot het welslagen van tal van sociale en
culturele initiatieven, terwijl u ook kan netwerken met collega-ondernemers uit de streek.
Wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Jos Van Bavel
clubvoorzitter LC Hoogstraten Markland

Lionsclub Hoogstraten Markland vzw 0808.123.826

Wij reserveren steeds
een speciale plaats
voor onze
GOUDEN
HOOFDSPONSOR(S)

sponsorformules 2019

Formule A
de Gouden Leeuw
Hoofdsponsor Lionsclub
Hoogstraten Markland !
Publiciteit
Extra groot logo op onze
website en rechtstreekse link.



Extra groot logo op de voorpagina van onze
‘sponsorkaarten 2018’.
Deze worden verdeeld in handige
toonbankdisplays, in de dank u wel pakketten,
tijdens de taallessen en andere activiteiten.
Publiciteit tijdens al onze activiteiten maximale vermelding.
Bij evenementen:
hoofdvermelding op de brochures, de
affiches, in de zaal en een vermelding op de
inkomkaarten.
Bij publiciteit in tijdschriften en
reclamebrochures wordt U, waar
mogelijk, steeds als hoofdsponsor
met naam + logo vermeld.

Formule B
de Zilveren Leeuw

Formule C
de Bronzen Leeuw









uitvergrote vermelding

vermelding









4 genodigden
4 genodigden

2 genodigden
2 genodigden













Deze ‘zilveren’ formule
kunnen wij aanbieden
voor 1.000 €

Deze ‘bronzen’ formule
kunnen wij aanbieden
voor 500 €

uitvergroot logo

uitvergroot logo

grote vermelding

met naam

uitvergroot logo

uitvergroot logo

vermelding

met naam

Vermelding van uw logo op onze
belangrijkste correspondentie.
Deelname aan netwerkactiviteiten
(als gasten van de clubleden)
Wijndegustatie - kleine delegatie
Lionsevents: 6 genodigden
Jaarlijks sponsordiner in restaurant Noordland:
4 personen van uw bedrijf
En andere
Een ‘goed gevoel’ als sponsor van diverse
sociale werken

Deze ‘gouden’ formule
kunnen wij aanbieden
voor 2.000 €

2 personen

1 persoon

LIONS International is een bekende internationale serviceclub die zich wereldwijd in meer dan 190
landen actief inzet voor alle mogelijke sociale en culturele initiatieven.
De doelstellingen van het Lionisme kunnen samengevat worden als :
Harmonie : samen met anderen zoeken naar wat bindt en niet naar wat verdeelt ;
Vriendschap : niet als middel, maar als doel ;
Begrip : bereid zijn om zich in de plaats van anderen te stellen ;
Dienstbaarheid : zich willen inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.
In onze regio is sinds meer dan 35 jaar Lionsclub Hoogstraten Markland actief, één van de 280 afdelingen
in België. Wij organiseren allerlei activiteiten en evenementen waarvan de volledige opbrengst naar een
aantal zorgvuldig uitgekozen doelen gaat.
Minder bekend is misschien het allereerste socio-cultureel Lionsinitiatief in Hoogstraten, namelijk het
inrichten van avondlessen voor vreemde talen. In oktober gingen deze taallessen weer met groot succes
van start. De voorbije decennia hebben enkele duizenden mensen uit onze regio kunnen genieten van het
lessenaanbod : Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits.
Als jongeren het even niet zien zitten en de stap zetten om advies en begeleiding te vragen, is de tijd tussen
crisissituatie en hulpverlening door de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg dikwijls veel
te lang.
Om te voorkomen dat de situatie escaleert, vult TEJO in de regio Antwerpen deze leemte op door
eerstelijns therapeutische begeleiding te bieden aan jongeren met psychische problemen. Laagdrempelig,
anoniem en gratis. Alle jongeren tussen 10 en 20 jaar die baat hebben bij een aantal therapeutische
gesprekken worden begeleid door gemotiveerde jeugdtherapeuten zodat ze hun eigen traject kunnen
terugvinden. Elke dag, behalve zon- en feestdagen, zijn er gedurende 4 uur therapeuten ter beschikking
in het gezellige TEJO-huis in het Centrum van Antwerpen. En nu ook in Gent, Ronse, Mechelen, Turnhout,
Brugge, Brasschaat, Schoten, Kortrijk, Lier en Oostende.
www.tejo.be
De vzw. ‘Moeders voor Moeders’ zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 130
vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer
moeilijk hebben. Wekelijks deelt ‘Moeders voor Moeders’ voedselpakketten uit aan honderden gezinnen.
Naast voeding kunnen moeders allerlei materiële hulp verkrijgen voor hun kinderen zoals kinderkleding,
verzorgingsmateriaal, babymateriaal enz.
‘Moeders voor Moeders’ stelt bovendien verschillende diensten ter beschikking zoals de resto-bébé, waar
de allerkleinsten tweemaal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen.
www.moedersvoormoeders.be
Naast TEJO en Moeders voor Moeders steunen wij ook educatieve projecten in de regio. Dit kunnen
eenmalige of wederkerende initiatieven zijn, zoals een strip om geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar
te maken, ondersteuning van slechtziende leerlingen, voorstellingen over rouwverwerking, …Voor een deel
van deze projecten werken wij samen met de directies van de Scholengemeenschap Markdal.
CODA vzw. is een pluralistische organisatie van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers, die palliatieve
zorg aanbieden in de regio Antwerpen-Noord en Noorderkempen.
Deze zorg wordt aangeboden, zowel in de thuiszorg als in het Coda Hospice, een gespecialiseerd verpleeghuis
waar terminale patiënten en hun families als ‘gasten’ in een bijna-thuis-huis worden opgenomen.
Het Coda Hospice biedt sinds 1996 een residentiële opvang voor acht patiënten. Het Coda Dagcentrum,
annex het hospice, biedt sinds 1997 een supplementaire opnamemogelijkheid aan een zestal palliatieve
patiënten. Een team van 20 verpleegkundigen, een 120-tal vrijwilligers, een maatschappelijk werker, een
kinesist, een psychologe en drie artsen is werkzaam in het Coda Hospice.
CODA vzw. ondersteunt eveneens het palliatief supportteam in de regionale ziekenhuizen.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen vzw. coördineert de palliatieve thuiszorg regionaal vanuit
het Coda Hospice.
www.coda-palliatievezorg.be
Ispahan vzw is een vereniging voor palliatieve thuiszorg in de regio Kempen. Reeds meer dan 25 jaar
werkt Ispahan vzw ondersteunend en aanvullend op de eerstelijnshulpverleners. Samen met alle betrokken
zorgverleners en in nauw overleg met de huisarts wil Ispahan het beste halen uit de laatste fase van het
leven en streven naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt en zijn familie, thuis, in de
vertrouwde omgeving. Ispahan maakt de zorgcirkel helemaal rond en doet alles wat kan als we denken
dat er niets meer kan gedaan worden.
www.ispahan.be

