ROUND TABLE 24 KORTRIJK
presents

Départ, Kortrijk
Zaterdag 20 januari 2018

Geachte,

Na de derde editie vorig jaar, stellen we met plezier a.R.T night 4.0 van de Ronde Tafel 24
Kortrijk voor op zaterdag 20 januari 2018.
In de splinternieuwe evenementenhal van stad Kortrijk DEPART laten wij jullie voor 1 avond
genieten van een sfeer van “Street aRT“ waar meer dan 450 genodigden elkaar ontmoeten en
feesten in een omgetoverde zaal met schitterend decor.
Een verzorgde receptie gevolgd door een uitgebreid diner aan tafel zal de genodigden
voorbereiden op een geweldig vernieuwend optreden van de live band The Embassy en
aaneensluitend onze alom gekende DJ Tim.
Het is maw hét uitgesproken evenement om begin 2018 uw klanten en vrienden uit te nodigen
op wat een onvergetelijke avond wordt.
Met uw aanwezigheid en/of steun draagt u dit jaar niet alleen bij tot het ondersteunen van de
Kortrijkse vzw Saying Goodbye ( ter ondersteuning van kinderen en jongeren die geconfronteerd
werden met het verlies van een dierbare) en de aankoop van specifieke turntoestellen voor de
G– gymwerking van sportgroep Vaste Vuist Lauwe voor mensen met een lichamelijke en mentale
beperking (aankoop , waar we dit jaar met Ronde Tafel 24 Kortrijk onze schouders onder zetten,
maar ook tot andere sociale activiteiten (Kerstmaaltijden, Speelgoedactie, …) die RT24 Kortrijk
hoog in het vaandel draagt.
www.saying-goodbye.be

Als voorzitter van de Ronde Tafel Kortrijk 24 zou ik het des te meer waarderen indien wij op uw
enthousiasme en vrijgevigheid beroep kunnen doen deze sociale werken van onze club bijzonder
te ondersteunen. In bijlage van dit dossier zult u de diverse formules terugvinden om dit project
financieel te steunen en uw vriendenkring in de watten te leggen!
Wij hopen te mogen rekenen op uw aanwezigheid op onze happening op zaterdag 20 januari ’18
in DEPART in Kortrijk (Nelson Mandelaplein 18)
In naam van Ronde Tafel Kortrijk, oprechte dank.
Yours In Table

Bernard Vlieghe, Voorzitter Ronde Tafel Kortrijk ’17-’18
Pieter Debusschere, Voorzitter aRT-night Comité

Art Night 4.0 staat dit jaar in het teken van “Street aRT” .
Relax and sit back tijdens onze SITTING DINNER voor 8 personen waarbij u kan kiezen uit
volgende formules:

1/ HIGHLINE formule 1.500 EUR (8 inkomkaarten twv 125€ incl)
Verzorgde receptie
a.R.T. diner met aangepaste wijnen
2 flessen champagne @ top table voor 8 personen
Continue logoprojectie tijdens de avond
Buitenprojectie
logovermelding op website en facebookpagina
2 tickets met kans op een graffiti kunstwerk

2/ STREETLINE formule 1.250 EUR (8 inkomkaarten twv 125€ incl)
8 inkomkaarten twv 125€ incl
Verzorgde receptie
a.R.T. diner met aangepaste wijnen
1 fles champagne
Roterende logoprojectie tijdens de avond
Logovermelding op website en facebookpagina
1 ticket met kans op een graffiti kunstwerk

3/ OUTLINE formule 250 euro (geen inkomkaarten)
Roterende logoprojectie tijdens de avond
logovermelding op website en facebookpagina

Sponsorvoorstellen aRT-night “Street aRT” - Ronde Tafel Kortrijk
Ten voordele van onze sociale werken

Op zaterdag 20 januari 2018 – DEPART (Nelson Mandelaplein 18) te Kortrijk

Ondergetekende, tekent in als Highline / Streetline / Outline (*) Sponsor op
de aRT-night 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 artnightstudio24@rt24.be
samen met uw logo.
Voor verdere info, contacteer Pieter DEBUSSCHERE – 0493/66.14.17
Voor akkoord
Opgemaakt te ……………………………………………….. op ………./…………/………..
Naam + Handtekening ………………………………………….

