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11de Nacht ter Engelen

The Great Gatsby
Nacht ter Engelen is een rijkelijke, smaak- en sfeervolle avond voor en
door ondernemers met een warm hart. Dit jaar vieren we onze tiende verjaardag ! Het wordt een culinair hoogtepunt met Tim Boury van het befaamde restaurant Boury ** ( michelin 2 sterren – gault millau 18/ 20 )
bijgestaan door Diner Privé. De klemtoon ligt op verfijnde smaken en luxueus tafelen. Maar het wordt jaar na jaar ook drukker op de dansvloer ...

save the date
vrijdag 13 december 2019
Waregem Expo

‘When you believe in
angels, you find friends
in High Places.’
- Vincent Yserbyt, Voorzitter Beschermcomité -

‘Dankzij zijn techniek en
creativiteit weet Tim
Boury producten te
sublimeren en prachtig in
balans te brengen.’
- Michael Ellis, Internationaal
directeur Michelingidsen -

Waarom sponsoren?
De Vleugels ondersteunt meer dan 300 kinderen, jongeren en
volwassenen met een speciale zorgvraag. Het Beschermcomité de
Vleugels organiseert sinds 2009 “ Nacht Ter Engelen ” met als doel
broodnodige extra fondsen in te zamelen voor de bewoners.

‘Dankzij de hulp van het Beschermcomité en
sponsors zoals u, slagen we erin om het leven van
onze bewoners stap voor stap te verbeteren. Nacht
ter Engelen maakt een groot verschil.’

- Bruno Vanbeselaere, Directeur de Vleugels -

‘Het project is uniek in Vlaanderen. De benefiet
zorgt voor een aanzienlijke ondersteuning van de
Vleugels. De duurzaamheid en kracht van een
samenleving wordt afgemeten aan de zorg voor de
kwetsbaren, door wie de sterkste schouders heeft.
De “Nacht Ter Engelen” draagt hieraan bij.’
- Carl Decaluwé, Gouverneur West-Vlaanderen -

‘Ieder kind, iedere volwassene in
Vlaanderen heeft talenten. Maar soms
is wat extra hulp nodig om deze te
ontwikkelen. De Vleugels zet zich hier
met hart en ziel voor in.’
- Geert Bourgeois, Vlaams Minister-President -

Wat sponsort u?
Met het ingezamelde bedrag hoopt de Vleugels dit jaar een
binnenspeeltuin te bouwen op maat van alle bewoners, compleet
met ballenbad, springkasteel en tillift. Een binnenspeeltuin verleidt
jong en oud om meer te bewegen, is een bron van plezier en
energie, en verhoogt de levenskwaliteit van onze bewoners.

-

De bijdrages verzameld tijdens Nacht ter Engelen werden door
de Vleugels onder meer gebruikt voor:
2009: oven voor de keuken
2010-2011: bus (Mercedes-Benz sprinter)
2012-2013: aanpassingen bus (Mercedes-Benz sprinter)
2014: basaal centrum
2015: belevingswandelpad
2016: bewegingsruimte
2017: hippotherapiecentrum
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Praktisch?
vrijdag 13 december 2019 van 19u - 3u
WAREGEM EXPO - Zuiderlaan 20
Maximum capaciteit 800 personen, 200 parkeerplaatsen (inclusief 8 plaatsen
voor minder mobiele personen)
Tickets kopen kan via info@nacht-ter-engelen.be, op het nummer 051 50 12 12
of via de website www.nacht-ter-engelen.be
Let op: jouw reservering is pas definitief nadat we een overschrijving ontvingen op BE 823100 03121668/ BBRU BE BB
vóór 15 november 2019 (boodschap: Nacht ter Engelen 2018)

Het Beschermcomite

Ann Vansteenkiste

Annemie Vandaele

Barbara Verlinde

Benoit Deneweth

Bernard Staelens

burgemeester@houthulst.be

annemie@aginco.be

barbaraverlinde@hotmail.com

deneweth.b@telenet.be

bernardstaelens@hotmail.com

Bernard Vandaele

Betty Hoste

Bruno Vanbeselaeree

Caroline Dhaveloose

Dirk Vanhegen

bernard.vandaele@recyc-oil.be

betty.hoste@advocatenkantoorhoste.
be

bruno.vanbeselaere@
devleugels.be

caroline.staelens@elenet.be

dirk.vanhegen@telenet.be

Fernand Verlinde

Jeroen Vandromme

Johan Spriet

Lieven Tallieu

Martine Kerckhof

fernandverlinde@copanex.com

jeroen.vandromme@houthulst.be

johan@amuza.be

lieventallieu@hotmail.com

martine.kerckhof@me.com

Philip Eeckman

 Robert Seurinck

Ruben Verlinde

Stefaan Feys

Sven Vandamme

ervee39@hotmail.com

Stefaan.feys@portima.be

info@ad8.be

p.eeckman@kipco-damaco.be

Theo Smet

Vincent Yserbyt

theosmet@telenet.be

v.yserbyt@ghistelinck.be

VOORZITTER

Interesse en vragen?
Sponsoring: sponsoring@nacht-ter-engelen.be
Feestcomité: caroline.staelens@telenet.be
Voorzitter Beschermcomité: v.yserbyt@ghistelinck.be
Directeur de Vleugels: bruno.vanbeselaere@devleugels.be

-

De Vleugels is sinds begin 2018 de nieuwe naam voor zorgcentrum
Maria Ter Engelen. De naam reflecteert de waarden, ondernemingszin
en toekomstgerichtheid van de organisatie. ‘Het is onze opdracht om
mensen met een beperking te helpen om een waardevolle plaats in
de samenleving op te nemen. Het is onze overtuiging dat contact en
ontmoeting je verrijken als mens’, legt directeur Bruno Vanbeselaere
uit. ‘Die gedrevenheid geeft ons vleugels.’

De Vleugels,
Stokstraat 1, 8650 Klerken
www.devleugels.be
 www.nacht-ter-engelen.be
 /nachtterengelen
 /nachtterEngelen

publiciteitscontract
exemplaar bedrijf
Datum:
FIRMA:

...........................
........................................................................................................
.......................................................................................................
BTW nr. .. .....................................................................................

		

Hierbij verklaart het Beschermcomité de Vleugels dat voornoemde firma inschrijft voor
publiciteit op de gala-avond “Nacht-ter-Engelen”, vrijdag 13 december 2019, zoals
hieronder aangeduid :



Vrije gift: …………….............…



Bronze partner: vanaf 250 euro



Silver partner: vanaf 500 euro



Gold partner: vanaf 1000 euro



Platinum partner: vanaf 1.500 euro



Goodiebag partner: …………….............…...........................



Elegance tafel: 1.350 euro: 1 tafel van 10 personen



VIP tafel: 1.700 euro: 1 tafel van 10 personen, 1 magnum fles champagne aan tafel

Het bedrag van ......................... Euro wordt gefactureerd aan voornoemde firma en binnen de 30
dagen na ontvangst van de factuur overgeschreven op rekeningnummer BE82 3100 0312 1668
/ BBRU BE BB met vermelding publiciteit nacht-ter-engelen 2019.
Het firmalogo (enkel digitaal) wordt doorgemaild vóór 15 november 2019 naar info@ad8.be.

Voor akkoord,

.........................................................

voor akkoord, lid Beschermcomité

............................................................................
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