Diksmuide, februari 2022

Geachte relatie,
Beste vrienden en vriendinnen,
Beste kunstliefhebber,
U ontvangt dit schrijven omdat één of meerdere leden van de Rotary Diksmuide 86XX u wenst uit te nodigen
voor het kunstevent ‘SMAAK II, a unique way of charity’ die plaats vindt op zaterdag 23 april 2022
in Salons Saint-Germain in Diksmuide.
Met SMAAK II bieden wij u een event aan die uniek is!
De aankoop van een kunstwerk is steeds een leuke en boeiende ervaring. Het bezit én het beleven ervan biedt een
meerwaarde aan het leven van elk van ons. Maar er is nog meer: bij de aankoop van een kunstwerk op de veiling
van SMAAK II gaat de opbrengst integraal naar het goede doel.
Meer dan 30-tal mooie en unieke kunstwerken zullen geveild worden. De keuze van de kunstwerken gebeurde na
suggestie en advies van een 12-tal toonaangevende galerieën uit Vlaanderen in samenwerking met curator Els Wuyts.
De werken zullen worden getoond op de website, op sociale media en in de catalogus die u samen met de uitnodiging
per post zal ontvangen.
De veiling zal gebeuren onder leiding van de heer Peter Bernaerts van het gelijknamige veilinghuis in Antwerpen en zal
aanvullend geanimeerd worden door kunstkenner Jan Leysen.
De kunstveiling zal afgesloten worden met een mooi diner en trendy party.
Uw steun door uw aanwezigheid op het event en de aankoop van één van de sponsorpakketten zou door alle leden
geapprecieerd worden. Met opbrengst die we genereren uit de verkoop van de sponsorpakketten steekt u een hart
onder de riem van de projecten die wij steunen.
De verschillende sponsormogelijkheden vindt u verder in het document terug.
Rotary Diksmuide 86XX en de commissie SMAAK II zullen er alles aan doen om er een bijzondere avond van te
maken met kwalitatieve kunst, een leuk diner en een trendy party.
SMAAK II staat niet voor niets voor ‘a unique way of charity’!
Wanneer u wenst in te tekenen op één van de sponsorpakketten, gelieve het bestelformulier (zie pagina 5) te sturen
naar sponsorsmaak@rotarydiksmuide86xx.be. Inschrijven kan tot 31 maart 2022.*
Wij willen u alvast bedanken en hopen elkaar te ontmoeten op zaterdag 23 april 2022
in Salons Saint-Germain in Diksmuide!
Met vriendelijke groeten,
An WITTOUCK, Voorzitter Rotary Diksmuide 86XX vzw
Glenn REYNAERT en Jan BLANCKAERT, Voorzitters SMAAK II
Mede namens alle leden van de Rotary Diksmuide 86XX vzw

* Indien het event SMAAK II niet kan doorgaan omwille van ‘covid-maatregelen’ wordt de factuur gecrediteerd en het geld teruggestort
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PROGRAMMA
15 u - 18 u

EXPO

Van meer dan 30 kunstwerken
18 u

ONTHAAL EN WELKOMSDRINK

18.30 u

VEILING

- Onder leiding van dhr. Peter Bernaerts en mr. Jan Leysen.
- Onder toezicht van mr. Veronique Deﬂoo.

20 u

DINER EN PARTY

Extra ludieke veiling van
- BISTROO meubel geschonken door EXTREMIS
- Exclusieve ﬂes OCTOMORE WHISKEY (limited edition & genummerd)

MET DANK AAN DE HOOFDSPONSORS ‘VRIENDEN VAN SMAAK’
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SPONSORPAKKETTEN
PAKKET 1 (de aankoop van dit pakket is mogelijk tot 31 maart 2022) € 240,00
- Publiciteit in programmaboekje formaat A7 (1/4 van een A5 blad)
- Publiciteit op schermen in de zaal (gedurende de hele avond)
- Toegang voor 2 personen tot de kunstveiling

PAKKET 2 (de aankoop van dit pakket is mogelijk tot 31 maart 2022) € 420,00
- Publiciteit in programmaboekje formaat A6 (1/2 van een A5 blad)
- Publiciteit op schermen in de zaal (gedurende de hele avond)
- Geprojecteerde publiciteit met logo op buitenscherm (bij de ingang)
- Toegang voor 2 personen tot de kunstveiling, gastronomische diner en party t.w.v. €100/pers

PAKKET 3 (de aankoop van dit pakket is mogelijk tot 31 maart 2022) € 650,00
- Publiciteit in programmaboekje formaat A5 (volledig A5 blad)
- Publiciteit op schermen in de zaal (gedurende de hele avond)
- Geprojecteerde publiciteit met logo op buitenscherm (bij de ingang)
- Toegang voor 4 personen tot de kunstveiling, gastronomisch diner en party t.w.v. €100/pers

PAKKET 4 (de aankoop van dit pakket is mogelijk tot 31 maart 2022) € 1300,00
- Publiciteit in programmaboekje formaat A5 (volledig A5 blad)
- Publiciteit op schermen in de zaal (gedurende de hele avond)
- Geprojecteerde publiciteit met logo op buitenscherm (bij de ingang)
- 2 private parkeerplaatsen
- Tafelvermelding van sponsor
- Uitnodiging Rotary Diksmuide voor een exclusieve rondleiding bij de VANMOERKERKE COLLECTION (4 personen)
- Toegang voor 8 personen tot de kunstveiling, gastronomisch diner en party t.w.v. €100/pers
Mogelijkheid tot aankoop van individuele (aanvullende) toegangskaarten tot kunstveiling,
gastronomisch diner en party aan € 100/pers.

De aankoop van alle pakketten is mogelijk tot donderdag 31 maart 2022.
Bestellen per e-mail naar sponsorsmaak@rotarydiksmuide86xx.be.
U zal een factuur * ontvangen. Vervolgens zal er contact worden opgenomen voor de concrete invulling
van uw sponsoring en de reservatie van uw tafel.

* Indien het event SMAAK II niet kan doorgaan omwille van ‘covid-maatregelen’ wordt de factuur gecrediteerd en het geld teruggestort

3/5

DE OPBRENGST IS TEN VOORDELE VAN VOLGENDE PROJECTEN
‘School zonder pesten’, Diksmuide
4° wereld voedselhulp ‘de Bosrank’ Houthulst
Award ‘Be The Inspiration’, jeugd Diksmuide
‘Palliatieve zorgen’ Diksmuide
Financiële steun aan de actie “Hou de Mug-heli in de lucht”

LEDEN ROTARY DIKSMUIDE 86XX VZW
BEEL Sander
BLANCKAERT Jan, voorzitter SMAAK II
CLOET Harry
CORNELIS Michiel
CRUL Delﬁen
DE RUYTTER Katja
DECOCK Kathy
DECOCK Patrick
DECOCK Steven, verkozen voorzitter Rotary Diksmuide 86XX
DELPLANCKE Victor
DEQUIDT Kris
HOET Hein
KICKEN Vera, past-voorzitter Rotary Diksmuide 86XX
MAENHOUT Steve
MUS Lisabeth
NEUT Joliende
OSTYN Tom
PILLAERT Wouter
PYLYSER Soﬁe, penningmeester Rotary Diksmuide 86XX
REYNAERT Glenn, voorzitter SMAAK II
ROELS Frank, secretaris Rotary Diksmuide 86XX
TRYBOU Mieke
VAN DAMME Lydwine
VAN EECKHOUT Fien
VANDAELE Hilde
VANDENBERGHE Jan
VANDEZANDE Bart
VANMARCKE Johan
VANOVERSCHELDE Pieter
WILLEMYNS Karen
WITTOUCK An, voorzitter Rotary Diksmuide 86XX
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BESTELFORMULIER via e-mail naar sponsorsmaak@rotarydiksmuide86xx.be

Ondergetekende,

_____________________________________________________________________________________________

wenst het project SMAAK II te steunen en tekent in op volgend sponsorpakket :

SOORT PAKKET

PRIJS

PAKKET 1

€ 240

PAKKET 2

€ 420

PAKKET 3

€ 650

PAKKET 4

€ 1300

Individuele (aanvullende) toegangskaarten

€ 100 / PERSOON

AANTAL

TOTAAL

Handtekening

De factuur* mag worden opgemaakt met volgende gegevens (rechtspersoon of natuurlijk persoon)
Rechtspersoon / Natuurlijk persoon
Straat / nr.
Postcode en Stad
BTW nummer
Mail adres
GSM nummer

GDPR : Door uw inschrijving aanvaardt u dat Rotary Diksmuide 86xx vzw een aantal gegevens van u bewaart.
Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk om de activiteit goed te kunnen organiseren.
Het gaat expliciet om de gegevens die hoger worden vermeld.U hebt verder volgende rechten :
1. Recht van kennisname
2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
3. Recht van verzet
4. Uitoefening van uw rechten
U kan deze rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te mailen naar sponsorsmaak@rotarydiksmuide86xx.be of naar secretaris.rcd86xx@gmail.com

* Indien het event SMAAK II niet kan doorgaan omwille van ‘covid-maatregelen’ wordt de factuur gecrediteerd en het geld teruggestort”
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