En dit alles voor onze goede doelen.

Doorheen de jaren zijn er tussen de Rotary Clubs
van Hoogstraten Kempen en Turnhout steeds zeer
hechte banden gesmeed. Getuige hiervan zijn de
gemeenschappelijke acties zoals het tweejaarlijks
programma rond de zomeruitwisseling voor jongeren
(HEP) en het muziekconcert ‘in Crescendo’, een schitterend
optreden van het Euregio Jeugdorkest in De Warande in
Turnhout.

Onder het motto ‘verenigd staan we sterker’, nemen
de leden van onze beide Rotary Clubs gezamenlijk de
handschoen op om ons prachtig sportief gebeuren verder
vooruit te stuwen in combinatie met het al even succesrijk
mosselfestijn, dit alles onder de reeds bekende naam
Moved to Help.
Hebben jullie er al zin in?
Wij zien elkaar op zondag 25 september 2022 in de Kolonie
van Merkplas voor ons (ver-)nieuw(d) event!

We gaan graag op dit elan verder!
Aan het succesverhaal van het 4x4 treffen & mosselfestijn
van Rotary Club Hoogstraten Kempen kwam na 23 edities
helaas recent een einde door het wegvallen van een
geschikt circuit. Bij Rotary Club Turnhout was er groeiende
nood aan versterking bij het succesrijke Moved to Helpverhaal.
Het Rotarywiel moet blijven draaien. Dit jaar gaan er 2
wielen elkaar versterken! We bundelen onze krachten om
onze benefiethappening tot een groot succes te maken.

Laat jullie door ons verrassen.

Marc Van Waelderen (voorzitter Rotary Club Turnhout
2021-2022) & Frederik Pollet (voorzitter Rotary Hoogstraten
Kempen 2021-2022)
Filip Rollier (voorzitter Rotary Club Turnhout 2022-2023)
Bruno De Mulder (voorzitter Rotary Hoogstraten Kempen
2022-2023)

TOON JE HART EN WORD SPONSOR!
Ver. uitg.: Rotary Turnhout Services vzw - Deken Adamsstraat 44 - 2300 Turnhout

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Rotary telt meer dan 1,2 miljoen leden en is verspreid over
meer dan 30.000 clubs in meer dan 200 landen.
Via gecoördineerde programma’s binden wij de strijd aan
tegen kinderziekten zoals polio, armoede, het gebrek aan
drinkbaar water en de bestrijding van het analfabetisme.
Rotary is ook de grootste organisatie ter wereld voor de
uitwisseling van studenten en voor studiebeurzen.

&

Het ledenbestand bestaat uit zowel dames als heren met
een brede waaier van verschillende beroepen.

&
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In Crescendo

In Crescendo
Met dank aan onze partners:
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Zondag 25

0
Vanaf 12u0

GROOTSTE SPORTIEVE BENEFIETHAPPENING IN DE KEMPEN
VOOR BEDRIJVEN, VRIENDENCLUBS EN FAMILIES
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WELKOM
OP ZONDAG
25 SEPTEMBER 2022!

TOON JE HART EN WORD SPONSOR!

Locatie:
Kapelstraat
2330 Merksplas – Kolonie

Schrijf je vandaag nog in als sponsor!

• De grootste benefiethappening in de Kempen voor
bedrijven, families, vrienden en verenigingen met een
groot hart!
• Unieke locatie: de omgeving van het prachtig
vernieuwde boerderijencomplex van Merkplas – Kolonie.
• Een gevarieerd programma voor jong en oud:
• Natuurjogging
Een uniek loopparcours van 6 of 12 km dwars door de
natuur. In samenwerking met LeVHeL en Technofit.
• Team Challenge
Een gezellige teamcompetitie met sportieve, ludieke
en intellectueel uitdagende proeven.
In samenwerking met The ROC.
• G-sport voetbaltornooi

Ontdek onze sponsorpakketten:
Concert • Brons • Zilver • Goud • Platinum
via www.movedtohelp.be
Uitzonderlijk, een mooie extra bij deze editie: VIP-tickets en receptie voor het
In Crescendo concert van het Euregio Jeugdorkest in De Warande te Turnhout
op 27 november. Zie bijgevoegd document voor meer info – www.increscendo.be
We verwelkomen alvast volgende enthousiaste Platinum Sponsors:
Wil jouw bedrijf zich aansluiten als Platinum Sponsor? Contacteer ons!

Across Health
Almasy
A-kwadraat
Bioqube Ventures
Frako
Graniet en Marmer
Groep Van Roey
Group Joos

ING
Lambregts & Robben
Peeters Govers
PFL GROUP
Soudal
Stoffels Tomaten
Woestenborghs Bouwbedrijf

Concert

Brons

Zilver

Goud

Platinum

€ 250

€ 400

€ 850

€ 1.500

€ 2.750

Zichtbaarheid van
jouw bedrijfsnaam /
logo

• Website
concert
• Programmaboekje concert

• Websites
• LCD-schermen
- sponsorloop:
logospot van
5 sec. op 1/2
scherm
• Sponsorbrochure 2023
• Programmaboekje concert

• Websites
• LCD-schermen
- sponsorloop:
logospot van 5
sec.
• Sponsorbrochure 2023
• Programmaboekje concert

• Websites
• LCD-schermen
- sponsorloop:
logospot van 15
sec.
• Strategische tvschermen: logospot
• Sponsorbrochure
2023
• Programmaboekje
concert

• Websites
• LCD-schermen
- sponsorloop:
logospot van 20
sec.
• Strategische tvschermen: logospot
• Sponsorbrochure
2022 & 2023
• Programmaboekje
concert

Team Challenge
(1 team =
5 deelnemers vanaf
14 jaar)

-

-

-

• Gratis deelname
voor 1 team
van 5 deelnemers

• Gratis deelname
voor 2 teams
van 5 deelnemers

Culinair pakket

-

• 2 mosseldiners
• 1 fles wijn

• 4 mosseldiners
• 2 flessen wijn

• 5 mosseldiners
• 3 flessen wijn

• 10 mosseldiners
• 5 flessen wijn

Concerttickets en
receptie In Crescendo

• 2

• 2

• 4

• 4

• 6

Steunbedrag

• Fantastisch kinderanimatiepark met kinderopvang in
samenwerking met VZW Sportpret.
• Kids Run (400 & 1.000 meter)
• Heerlijk Mosselfestijn!
• Onze opbrengst gaat naar het goede doel, met alvast
volgende organisaties: ‘t Antwoord, Hivset, Kaaiman, De

Oversteek, De Watertoren, Moederzorg, Armen Tekort,
VIBO, Watersnood Wallonië, Vredesproject Tom Sauer,
In Crescendo, ’t Verzetje, Scholengemeenschap Markdal,
Sportpret, Zandschakel, De Kompanie, Siddartha,
Sasel, De Schakel, de Samenlevingsopbouw Energie en
Woonkwaliteit Steunpunt Turnhout,…
• We verwachten +1.500 aanwezigen

• Gepersonaliseerde
bedrijfsspecifieke
proef
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