
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART NIGHT 2019 

A night where art meets party 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beste,  

Op 9 februari 2019 organiseert de Ronde Tafel Kortrijk 

opnieuw de aRT-Night ten voordele van hun sociale doelen. 

Na het succes van vorig jaar hebben we beslist dit 

evenement opnieuw te laten doorgaan in zaal ‘Départ’ te 

Kortrijk.  

U beleeft dit jaar terug een onvergetelijke avond met als 

thema ‘The roaring twenties’(Gatsby party). 

 

We starten de avond om 19 uur met een uitgebreide 

receptie. 

Hierna neemt u, samen met uw gasten, plaats aan uw 

gepersonaliseerde VIP-tafel. Jullie zullen genieten van 

een schitterend diner met bediening aan tafel verzorgd 

door Huis Vanwonterghem.  

 

Net voor het dessert is er een  optreden van ‘The 

amazing flowers’. Om 23 uur barst het feest ten volle 

los met DJ Tim. 

We hopen dit jaar op uw zeer gewaardeerde steun te kunnen 

rekenen en zo onze sociale doelen terug een mooie gift te 

kunnen geven.  

 

Yours in table,  

Pieter Debusschere 

Voorzitter RT24 2018/2019 

 

 

 

 

  



 

 

aRT Night 2019   

www.artnight.be 

Organised by Round Table 24 Kortrijk 

Doors @ 19h00 

Theme: The roaring twenties             

(Gatsby party) 

www.artnight.be 

 

 

Zaal Départ Kortrijk 

Nelson Mandelaplein 18 – 8500 Kortrijk 

parking voor het gebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TAFEL FORMULES 

 

 

 

GOLD formule – € 1.500 (8 tickets van twv 125€ incl.) 

- Verzorgde receptie 

- Art diner met aangepaste wijnen 

- 2 Flessen champagne @ Top table voor 8 personen 

- Continue logoprojectie gedurende de avond 

- Buitenprojectie 

- Logovermelding op website en Facebookpagina 

 

 

SILVER formule – € 1.250 (8 tickets twv 125€ incl.) 

- Verzorgde receptie 

- Art diner met aangepaste wijnen 

- 1 Fles champagne  

- Roterende logoprojectie gedurende de avond 

- Logovermelding op website en Facebookpagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SPONSORFORMULES 

 

Brons Formule - € 250 (geen inkomkaarten) 

- Roterende logoprojectie gedurende de avond 

- Logovermelding op website en Facebookpagina 

 

Hoofdsponsor - € 1500  

- Vlaggen/Boog  aan de inkom 

- Mogelijkheid tot plaatsen van promo aan de inkom 

- Continue logoprojectie gedurende de avond 

- Buitenprojectie 

- Logovermelding op website en Facebookpagina 

 

T-Shirtsponsoring – € 1000 

- Slechts 2 plaatsen!  

- Sponsoring op de kledij van het personeel  

- Logo op voor of achterkant hemd/Polo 

- 30 personeelsleden 

 

 

Placemat - sponsoring – 750€ 

- Slechts 2 plaatsen! 

- Sponsoring op Placemats 

- Logo op 500 Placemats 

 

 

Tailor Made 

-      - Indien u zelf ideeën heeft staan we hier steeds  

       voor open 

 

 

 



 

SPONSORS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RONDE TAFEL KORTRIJK 

 

 

 

De Ronde Tafel Kortrijk werd opgericht in 1958. 

 

Tijdens de twee-maandelijkse bijeenkomsten groeiden en 

groeien heel wat hechte vriendschappen en worden er 

geregeld activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst 

naar de goede doelen van de ronde tafel Kortrijk gaat.  

 

Elk jaar wordt heel veel tijd gestoken in een gala-

feest. We begonnen 30 jaar geleden met een Filmgala, 

eerst in de Pentascoop en later in de Kinepolis. Later 

is dit geëvolueerd naar een heuse Duckrace, en sinds 5 

jaar trekken we de kaart van de aRT Night, ondertussen 

al een begrip in Kortrijk en omstreken.  

 

Tijdens de Kerstperiode nemen de Tafelaars reeds 24 jaar 

de bereiding en verdeling van 800 kerstmaaltijden voor 

de 4de wereld op zich. De maaltijden worden bereid in de 

keukens van Syntra West op 23 december, en bedeeld op 24 

december. 

De Ronde Tafel Kortrijk steunt steeds lokale projecten 

en schonk de opbrengsten van de voorbije evenementen aan 

‘De Vaste Vuist”, ‘Warriors Project”,… 

 

De leden van de Ronde Tafel Kortrijk zijn u nu al 

dankbaar voor uw deelname aan aRT Night 5.0. Uw 

engagement zorgt er immers voor dat de Ronde Tafel 

Kortrijk in staat is om ook in 2019 sociale projecten te 

steunen. 

  



 

LEDEN RONDE TAFEL KORTRIJK 

 

 

Actieve Leden 

De Mol Jeremi – Penningmeester 

De Niel Tom  

Debusschere Pieter - Voorzitter 

Defuster Carl 

Delmulle Lucas 

Desmet Kevin 

Dumolin Bruno 

Ghesquière Emmanuel 

Knockaert Steve – Secretaris 

Laevens Matthieu 

Verrue Mathias 

Lecluyse Michiel 

Van Damme Stijn – Vice voorzitter 

Vandenbulcke Jelle – IRO 

Vanneste Dimitri 

Vanwynsberghe Peter – aRT-night  

Vlieghe Bernard – Past voorzitter 

 

 

Kandidaat leden 

Dujardin Birger 

Germonprez Pieter-Jan 

Merlin Matthias 

Deman Arnaud 

Coussens Tom 

Desmedt Kristof 

 
  



 

SOCIALE DOELEN 2019 

 

AZ Groeninge – kindvriendelijke omgeving creëren 

In AZ Groeninge komen dagelijks tientallen kinderen voor een 

consultatie, opname of op bezoek bij een ziek familielid. Voor sommige 

kinderen is het een eerste kennismaking met het ziekenhuis, voor 

andere, chronisch zieke kinderen is het een zoveelste bezoek.   

Een kindvriendelijke aankleding schept een gevoel van veiligheid en 

herkenning. Daardoor wordt angstreductie maximaal gestimuleerd. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat omgevingsaspecten in het 

ziekenhuis het zorgproces in positieve zin kunnen beïnvloeden.   

Op de kinderafdelingen zijn er reeds speelzalen en ruimtes voorzien 

waar kinderen tot rust kunnen komen en hun bezoek kunnen vergeten.  

In een volgende fase gaat AZ Groeninge de buitenomgeving aanpassen en 

kindvriendelijker maken. 

Met de steun van de Ronde Tafel Kortrijk wil AZ Groeninge een 

speeltuin aanleggen op het dak van het parkeergebouw (ook voor 

mindervalide kinderen), een speciaal voor kinderen aangepaste 

therapie-ruimte. 

 

SPORTGROEP VASTE VUIST LAUWE VZW – G-GYM 

Sport en vrijetijdsbesteding kunnen een ideaal forum zijn voor sociaal 

contact en deelname aan het maatschappelijk leven. Voor mensen met een 

verstandelijke, gedrags- en emotionele en/of licht motorische 

beperking, die vaak gedurende een bepaalde periode nauwelijks kunnen 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, kan sport een goed middel 

zijn om zich beetje bij beetje terug te integreren in die samenleving. 

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe beschikt daarvoor over een groep G-Gym. 

Maar nieuw dit sportjaar: integratie van mensen met beperking in 

bestaande sportafdelingen voor mensen zonder beperking. De doelgroep 

zijn zowel jeugd als volwassenen die wensen kennis te maken met de 

verschillende sportafdelingen van de sportgroep (gym, dans, aerobics, 

conditiegym volwassenen e.d.)  

Ook vernieuwd dit jaar is binnen de G-Gymwerking individuele 

begeleiding van een jongere met een beperking (indien noodzakelijk). 

De groep wordt in niveaus opgedeeld zodat elk kind van om het even 

niveau kan deelnemen. 

 

 



 

SPONSORVOORSTELLEN ART-NIGHT  RONDE TAFEL KORTRIJK  

 

Ondergetekende, tekent in als Gold Partner / Silver 

Partner/ Brons Partner(*) op de aRT-night 2019 van Ronde 

Tafel Kortrijk. 

* schrappen wat niet past 

+ Bestelling drankkaarten op factuur: 

...................... x drankkaart(en) twv 30€ 

 

Facturatiegegevens: 

Naam 

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

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

Adres 

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

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

OndNr................................................... 

 

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te 

zenden naar peter.vanwynsberghe@rt24.be 

samen met uw logo. 

Voor verdere info, contacteer Peter Vanwynsberghe –    

0493 195854 

Voor akkoord 

Opgemaakt te 

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

op ........../............/........... 

Naam + Handtekening 

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

 

 

 



  

 

 

     
 

 

 

   ART NIGHT 2019 

    A night where art meets party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.artnight.be 

 

 

 

        


