
 

 

 

 

Vzw Vriendenkring 
ADO-Icarus 
Heembeek 

 

Bestuur: Peter Elsocht, Conny Roekens, Geert Guldentops en Wim Decoster   

      

 

Neder-Over-Heembeek, 6 februari 2017 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Allereerst wensen wij u een prettig en succesvol Nieuwjaar. 

 

Heeft u al gehoord van vzw Vriendenkring ADO-Icarus Heembeek? Vermoedelijk niet. Laten 

we u ons even voorstellen. Deze vzw is uit noodzaak ontstaan in december 2016 om het 

Lokaal dienstencentrum (LDC) ADO-Icarus te steunen. Even een terugblik ... 

 

Het LDC bestaat nu reeds 4 jaar. In die tijd werd er een vrijwilligerswerking uitgebouwd met 

26 vrijwilligers en telt het centrum méér dan 300 geregistreerde centrumbezoekers. Dit alles 

met één professionele kracht. Naast tal van diensten die we aanbieden worden tal van 

activiteiten georganiseerd. Ook een groot zomerfeest en kerstfeest waar buurtbewoners bij 

betrokken zijn. De opbrengsten van dit alles zijn juist voldoende om een werkingsjaar  

breakeven te laten afsluiten. Maar ….. 

 

De centrumbezoekers (senioren en personen met een beperking) worden steeds minder en 

minder mobiel, m.a.w. meer en meer afhankelijk van anderen. De ‘goesting’ om naar het 

lokaal dienstencentrum te komen is er zeker, alleen de mobiliteit van vele bezoekers laat dit 

nog nauwelijks toe. 

 

Daar gaat het nu precies over. Uw financieel duwtje in de rug van het Lokaal diensten-

centrum kan hét verschil maken. We hopen snel de middelen bij elkaar te krijgen zodat 

iedereen van het LDC kan gebruik maken. Het is er immers aangenaam vertoeven.  

Vzw Vriendenkring ADO-Icarus Heembeek heeft zich tot 1ste doel gesteld om een aangepast 

minibusje aan te kopen voor het Lokaal Dienstencentrum. Zelf organiseren we enkele 

activiteiten om hiervoor geld op de rekening te krijgen maar zonder uw steun en de 

buitenwereld is dit een 10-jarenplan.  

 

Daarom durven we bij u aankloppen met de vraag onze vriendenkring te steunen. Op 

bijgevoegd document kan u zien, hoe u kan helpen en wat u ervoor in de plaats krijgt.  

 

De centrumbezoekers danken u nu reeds van harte voor uw medewerking en begrip. 

Namens vzw Vriendenkring ADO-Icarus Heembeek, 

 

Peter, Conny, Geert en Wim 



 

 

 

SPONSOROVEREENKOMST 2017  
vzw Vriendenkring 

ADO-Icarus Heembeek 

 
Ondergetekende geeft hierbij aan vzw Vriendenkring ADO-Icarus Heembeek te willen sponsoren voor 

het jaar 2017 tvv de aankoop van een mini-busje voor het LDC ADO-Icarus NOH.(meerjarenplan) 

 

Sponsoroptie : 

 

 40 euro  vermelding op tafelblad eetfeest (uit sympathie) 

 

 100 euro vermelding op tafelblad eetfeest (uit sympathie) 

     steunbewijs om te etaleren in uw firma 

    vermelding naam of logo in 2-maandelijkse nieuwsbrief 

 

 200 euro vermelding op tafelblad eetfeest (uit sympathie) 

     steunbewijs om te etaleren in uw firma 

    vermelding naam of logo in 2-maandelijkse nieuwsbrief 

    projectie van firmanaam en logo tijdens Frit Fret Festijn 

 

 300 euro vermelding op tafelblad eetfeest (uit sympathie) 

     steunbewijs om te etaleren in uw firma 

    vermelding naam of logo in 2-maandelijkse nieuwsbrief 

    projectie van firmanaam en logo tijdens Frit Fret Festijn 

    ophangen vlag/spandoek op Frit Fret Festijn 

 

Betaling :   contant 

    via overschrijving op bankrekening van vzw Vriendenkring  

     ADO-Icarus Heembeek, BE57 9731 6664 6135, met de ver- 

     melding "Sponsor 2017". 

 

(Bedrijfs)naam : __________________________________________________________ 

 

OPGELET : Als u bedrijf een sponsorbedrag van minstens 100 euro geeft, gebruiken wij uw 

bedrijfslogo.  

Graag dit logo (jpg-formaat) te mailen naar vk-ado-icarus-heembeek@hotmail.com.  

✓ Als uw bedrijf sponsort voor minstens 300 euro, zullen wij u contacteren begin maart om te horen 

of u een spandoek of vlag heeft met bedrijfsreclame. Die hangen wij dan op tijdens het Frit Fret 

Festijn. 

✓ Bedrijven ontvangen een factuur ter waarde van het gesponsorde bedrag. Deze kan ingebracht 

worden in de boekhouding. 

deel voor sponsor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPONSOROVEREENKOMST 2017 

Sponsoroptie :  40 euro  100 euro  200 euro  300 euro 

Betaling :  contant  via overschrijving 
 

Bedrijfsnaam  : ____________________________________________________________________ 

BTW-nummer  : _______________________________________(indien van toepassing) 

Contactpersoon : _____________________________________ Telnr : _______ / ________________ 

Adres   : ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

E-mail  : ____________________________________________________________________ 

Website : ____________________________________________________________________ 

Datum en handtekening              deel voor vriendenkring 


