28 ste editie

Partnerdossier 2022

JAZZ
MAATJES
FESTIVAL

DATUM:
LOCATIE:

7 juni 2022
Salons van Edel, Wilrijk
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1 SITUERING
Op 7 juni 2022 staat het Jazz Maatjes Festival weer op de planning en deze
28e editie belooft net als de voorgaande edities weer een top “fundraising
and networking” event te worden. Wat ooit begon met een bak Koninck
onder een parasol is intussen uitgegroeid tot een niet te missen event met
meer dan 2000 gasten aanwezig, georganiseerd door de Lions Antwerpen
Haven.
Dit jaar gaat het evenement opnieuw door op de prachtige site van het
gerenoveerde kasteel Hof Terbeke in Wilrijk. Salons van Edel staat in deze
prachtige setting garant voor een first class service.
De opbrengst van het Jazz Maatjes Festival gaat zoals steeds integraal naar
een aantal goede doelen in het Antwerpse. Daar waar mogelijk streven
we naar een jaarlijkse ondersteuning om continuïteit te garanderen en
projecten de kans te bieden zich ten volle te ontplooien en te evolueren.
Sinds de oprichting van de club hebben we reeds meer dan €800.000
kunnen spenderen aan de ondersteuning van goede doelen! We hopen die
tendens deze editie in dezelfde lijn te kunnen verder zetten.

2000 aanwezigen!
ste

2 28 Jazz-maatjes festival

Tijdens het Festival komt u met uw genodigden (partners, klanten
business decision makers, bedrijfsleiders, medewerkers en
Het Jazz Maatjes
Festival
intussen te
toeWilrijk.
aan zijn Daar
28e editie
uitgegroeid
prominenten)
naar
hetiskasteel
kaneniedereen
op een
naar een belangrijk
eventen
voor
wie positieve
gekend en sfeer
bekendkennismaken
is in en rond me
ongedwongen
manier
in aleen
Antwerpen.
Recenteeen
edities
haalden
vlot meer
2000
aanwezigen!
anderen,
praten,
glaasje
drinken
endan
een
hapje
eten. Verras je
medewerkers en relaties met deze motiverende avond!
Tijdens het festival komt u met uw genodigden (partners, klanten,
business
decision makers,
bedrijfsleiders,
en prominenten)
Een
toegangsticket
kost
20 euro medewerkers
en consumptiebonnetjes
naar het kasteel
te2,50
Wilrijk.euro
Daar per
kan iedereen
verkrijgbaar
aan
stuk. op een ongedwongen manier
en in een positieve sfeer kennismaken met anderen, praten, een glaasje
drinken en een hapje eten. Verras je medewerkers en relaties met deze
motiverende avond!
Een toegangsticket kost 20 euro en consumptiebonnetjes zijn verkrijgbaar
aan 1,50 euro per stuk

zijn

a Praktische organisatie
a Praktische organisatie

Onze locatie: Salons Van Edel, Terbekehofdreef 13, 2610 Antwerpen.

Nieuwe locatie: Salons Van Edel, Terbekehofdreef 13, 2610 Antwerpen.
Er is vrije parkingmogelijkheid op de parkings van verschillende bedrijven in de buurt.
Er isuvrije
op deOnze
parkings
van verschillende
in
Staat
ietsparkingmogelijkheid
verder? Geen probleem!
V.I.P.-shuttle-dienst
by bedrijven
BMW Jorssen
de buurt.
Staat
u en
ietsnaar
verder?
Geenteprobleem!
Onze
V.I.P.-shuttle-dienst
staat
klaar om
u van
uw wagen
brengen. Het
evenement
vindt plaats in
byunieke
BMW zomerse
Jorssen kader
staat van
klaar
om
u van en naar
uw wagen
te brengen.
Het
het
het
gerenoveerde
kasteel
Hof Terbeke
en speelt
zich
evenement
vindt
plaats
in
het
unieke
zomerse
kader
van
het
deels af in openlucht. Er wordt een indrukwekkende opstelling gerealiseerd zodat
gerenoveerde
Hof Terbeke en speelt
deels
af in openlucht. Er
iedereen
optimaalkasteel
in de spreekwoordelijke
wattenzich
wordt
gelegd.

wordt een indrukwekkende opstelling gerealiseerd zodat iedereen
optimaal in de spreekwoordelijke watten wordt gelegd.

U en uw gasten zullen alle kans krijgen om op uw eigen gereserveerde plaats binnen
de algemene sfeer elkaar te ontmoeten.

U en uw gasten zullen alle kans krijgen om op uw eigen gereserveerde
plaats binnen de algemene sfeer elkaar te ontmoeten.

Voor de 28ste editie voorzien we een digitaal platform voor de inplanting van
alle
tafels
stands
zodat
u direct
zoeken
uw gereserveerde
tafels kan
Voor
de en
27ste
editie
voorzien
we zonder
een digitaal
platform
voor de inplanting
terugvinden.
We rekenen
ookzodat
op assistentie
de jeugdige
om u desgewenst
van alle tafels
en stands
u directvan
zonder
zoekenLeo’s
uw gereserveerde
tot
aan de
tafel
te brengen. We rekenen ook op assistentie van de jeugdige
tafels
kan
terugvinden.

Leo’s om u desgewenst tot aan de tafel te brengen.

De catering, verzorgd door de professionals Salons Van Edel, omvat een pallet van
De catering,
verzorgd
professionals
Salons
Vanartisanale
Edel, omvat
verschillende
stands
met o.a.door
zalm, de
verse
maatjesharing,
oesters,
ham en
een
pallet BBQ.
van verschillende stands met o.a. zalm, verse
een
exclusieve

maatjesharing, oesters, artisanale ham en een exclusieve BBQ.

Aan de champagnebar kan u zich bedienen van een glas of fles champagne.
Aan wordt
de Champagnebar
kan u zich
bedienen
van eenenglas
ofvia
fles
Verder
voorzien in een uitgebreid
pallet
degustatiebieren
wijnen
bars
Champagne.
Verder
wordt
voorzien
in
een
uitgebreid
pallet
op verschillende locaties. Naast het frituur zullen er ook andere eetgelegenheden
degustatiebieren en wijnen via bars op verschillende locaties. Naast het
aanwezig zijn. Van kantoor onmiddellijk naar Jazz- Maatjes met honger is dus geen
frituur zal er ook een krokettenkraam aanwezig zijn. Van kantoor
enkel probleem, integendeel.

onmiddellijk naar Jazz- Maatjes met honger is dus geen enkel probleem,
integendeel.

Graag stellen we u in dit dossier enkele mogelijke formules voor die even
eenvoudig als aangenaam zijn. Van het champagne-arrangement tot verschillende
Graag stellen we u in dit dossier enkele mogelijke formules voor die even
sponsorformules,
ieder wat wils.
eenvoudig als voor
aangenaam
zijn. Van Champagne-arrangementen tot

verschillende sponsorformules, voor ieder wat wils.

ik word sponsor!!

ik word sponsor

Elke ‘King’, ‘Prince’ en ‘Simba’ sponsor beschouwen we als een partner
inElke
de King,
organisatie
in desponsor
mate beschouwen
van het mogelijke
krijgt
deze ineen
Prince enenSimba
we als een
partner
exclusiviteitsgarantie
binnen
zijn activiteitssector.
de organisatie en in
de mate
van het mogelijke krijgt deze een
exclusiviteitsgarantie binnen zijn activiteitssector.
Er zijn verschillende formules van partnership mogelijk, afhankelijk van de
Er zijn verschillende
van
mogelijk,
afhankelijk
van
waarde
en van de aardformules
(financieel
ofpartnership
in natura) van
de geleverde
inspanning.
de waarde en van de aard (financieel of in natura) van de geleverde
inspanning.
In wat volgt bespreken wij de formules Lion King, Lion Prince, Lion Simba
en
- arrangement’.
Aarzel
nietKing,
één Lion
van Prince,
onze leden
In het
wat‘champagne
volgt bespreken
wij de formules
Lion
Lion te
contacteren
indien
u nog op- een
andere manier
aan dit
evenement
wenst
Simba en de
‘Champagne
arrangementen’.
Aarzel
niet
één van onze
mee
te werken!
leden
te contacteren indien u nog op een andere manier aan dit
evenement wenst mee te werken!
Alle inschrijvingen gebeuren online via de website:
https://www.lionsantwerpenhaven.be/event/jazz-maatjes-festival/
Alle inschrijvingen gebeuren online via de website:
https://www.lionsantwerpenhaven.be/event/jazz-maatjes-festival/
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Partner formules

a Lion KING
Deze formule biedt de grootste herkenbaarheid binnen de organisatie
en krijgt de ruimste aandacht en return!
BEDRAG 6.000 EUR

RETURN
300 inkomkaarten
750 consumptiebons

			

9 voorbehouden staantafels (voorzien van eigen logo), in
VIP zone nabij een bar met bediening van drank.
5 parkeerplaatsen op de VIP parking vlakbij de inkom
Visibiliteit 1: newsflash van uw engagement op social media

			

Visibiliteit 2: vermelding van uw engagement en logo op
onze website (inschrijfmodule) met link naar uw website

Visibiliteit 3: 1 banner, vlag, object of infokiosk ter
			
hoogte van de inkomzone (flanken links en rechts van de
			
inkom op de Terbekehofdreef en inrit tot aan slagboom
			Salons Van Edel

			

Visibiliteit 4: logo of foto op de visuals ter plaatse
(3x in loop van de ledwall)

Return
b Lion PRINCE
BEDRAG 4000 euro (of 6000 euro in natura/ diensten of goederen)

RETURN
200 inkomkaarten

200 consumptiebons
200 inkomkaarten
6 voorbehouden
staantafels in VIP zone nabij een bar
500 consumptiebons
met bediening van drank
6 voorbehouden staantafels in VIP zone nabij een bar

4 parkeerplaatsen
op de VIP parking vlakbij de inkom
			
met bediening van drank
Visibiliteit
idem maaropzonder
lichtprojectie
3 parkeerplaatsen
de VIP parking
vlakbij deop
inkom
kasteelgevel, 2x in de loop
Visibiliteit idem maar zonder lichtprojectie op kasteelgevel

eturn
c SIMBA
BEDRAG 2000 euro (of 3000 euro in natura/ diensten of goederen)

RETURN
100 inkomkaarten

100 consumptiebons
100 inkomkaarten

4 voorbehouden
staantafels in VIP zone nabij een bar
250 consumptiebons
met bediening van drank
4 voorbehouden staantafels in VIP zone nabij een bar
			
met bediening van
drank
2 parkeerplaatsen
op
de VIP parking vlakbij de inkom
2 parkeerplaatsen op de VIP parking vlakbij de inkom

Visibiliteit idem als Prince maar 1x in de loop

Visibiliteit idem maar zonder lichtprojectie op kasteelgevel

d Verschillende champagne arrangementen
Champagne arrangement:
BEDRAG 700 EUR
Return

12 inkomkaarten
4 flessen champagne
Eigen voorbehouden staantafel

Champagne arrangement met drank bediening:
BEDRAG 800 EUR
Return

Idem als champagne arrangement.

			

Eigen voorbehouden staantafel nabij een bar,
met bediening van drank

multimediavermelding op de 1 LED-wall van 4m²,
1 maal per loop.
“Per extra loop 200 € met een max van 3x loop.”

Inkom

Gewone inkom: 20 Euro (voorverkoop 18 Euro)
1 consumptiebon = 1 Leeuwke = 1.5 Euro

Gewone inkom: 20 Euro (voorverkoop 18 Euro)

en(factureren
consVolmachtformulieren
umptiebon = 1 Levoor
euwhet
ke bijbestellen
= 2.5 Euro
Voorverkvan
oop 2.25 Euro)
consumptiebons kunnen aangemaakt worden.

Paketten consumptiebons kunnen op voorhand besteld, gefactureerd

olmachtformulieren
bijbestellen
en aan
factureren
en betaald worden, af voor
te halen het
op vertoon
van identificatie
de
onsumptiebons
kunnen
aangemaakt
onthaaldesk van
Jazz Maatjes
Festival de worden.
avond zelf.

va

aketten consumptiebons kunnen op voorhand besteld, gefacturee
Alle inschrijvingen
online op
via de
website: van identificatie aan d
n betaald
worden, gebeuren
af te halen
vertoon
https://www.lionsantwerpenhaven.be/event/jazz-maatjes-festival/
nthaaldesk
van Jazz Maatjes Festival de avond zelf.

lle inschrijvingen gebeuren online via de website:
ttps://www.lionsantwerpenhaven.be/event/jazz-maatjes-festival/

4 Sociale en culturele werken

Dakant, voedselbedeling aan kansarmen
Voedselbedeling in de locatie ‘zomerfabriek’ waarbij vrijwilligers elke
zondag voedselpakketten uitdelen aan meer dan 500 daklozen en
minderbedeelden. De bedeling start in oktober en eindigt in maart.
Lions Antwerpen Haven steunt het project als hoofdsponsor sinds de
aanvang.
www.daklozenhulpantwerpen.be

Koninklijk Kledingwerk
Bedeling van kledij aan minderbedeelde kinderen uit alle Antwerpse
stedelijke scholen. Onze club steunt het project als hoofdsponsor en
kleedt meer dan 100 kinderen. Alle kinderen krijgen 4 stuks nieuwe
kleding : een warme jas, een trui, schoenen en een lange broek.
www.kledingwerk.be

De Markgrave
Heropleidingscentrum voor volwassen visueel gehandicapten. Onze
club stelt dit jaar filterbrillen ter beschikking van mensen met beperkte
financiële middelen en een visuele handicap.
www.demarkgrave.be

Rondpunt
Informatie, advies en belangenbehartiging van verkeersslachtoffers
gericht tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen.
Ook de sensibilisering van de publieke opinie met betrekking tot
verkeersveiligheid is één van de uitdagingen van Rondpunt. Onze club
voorziet dit jaar een budget voor communicatie- en promotiemiddelen.
www.rondpunt.be

Triolo
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, kleuter en lager
onderwijs. De club steunt de school reeds meerdere jaren. Dit jaar hebben
wij een ‘snoezelruimte’ ingericht. Snoezelen stimuleert het welbevinden,
werkt ontspannend en brengt autistische kinderen tot rust.
www.olo.be/bubao

Het open poortje
Het Open Poortje biedt opvoedingsondersteuning en -hulp bij gezinnen
en kinderen in nood en dit zowel intern als extern. Onze club voorziet
een budget voor diverse kleine aankopen en ondersteund de DOMO
werking (laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij
kwetsbare gezinnen)
www.hetopenpoortje.be

Verder steunt Lions Club Antwerpen Haven :
Eyes for Belgium (zelfaanpassende brillen)
Sportpret (sport en spel voor kwetsbare kinderen)
De! Kunsthumaniora
...

Door belangeloze hulpverlening helpen wij mee om humanitaire noden
te lenigen en actief bij te dragen tot de morele, sociale en culturele
voortuitgang van de gemeenschap. Ons motto: We Serve !
Wij volgen alle projecten zelf op, bezoeken ze en controleren alle
betalingen. Er gebeuren geen betalingen zonder een bewijs van
aanschaf zodat we onze sponsorgelden, en uw bijdrage hieraan,
correct en optimaal kunnen inzetten.

eslissingen, overheidsmaatregelen en verboden door derden opgelegd.

ok kosten allerhande zijn t.a.v. hogergenoemde leden op geen enkele wijze verhaalbaar noch in
echte noch
in feite. De Antwerpse rechtscolleges zijn bevoegd in het kader van ieder geschil.
Overmachtsclausule

Noch Lions club Antwerpen Haven, noch haar VZW en de leden van de
Raad van Bestuur, alsook haar individuele leden, kunnen tot vergoeding
dan wel tot aansprakelijkheid worden verplicht wanneer hun activiteiten
lijden onder overmacht.
Overmacht wordt daarbij in haar breedste zin geïnterpreteerd en
behelst de totale schade -zowel materieel als immaterieel - betreffende
inrichting van
hethet
evenement
als gevolg te
vanlaten
politieke
beslissingen,
dedeorganisatie
van
event optimaal
verlopen
verzoekt
overheidsmaatregelen en verboden door derden opgelegd.

Om
ions Antwerpen Haven u om zo veel mogelijk gebruik te maken van
e ONLINE-INSCHRIJVING
TOOL die te vinden is op onze website
Ook kosten allerhande zijn t.a.v. hogergenoemde leden op geen enkele
wijze verhaalbaar noch in rechte noch in feite. De Antwerpse rechtscolleges
zijn bevoegd in het kader van ieder geschil.

www.lionsantwerpenhaven.be
Om de organisatie van het event optimaal te laten verlopen verzoekt
Lions Antwerpen Haven u om zo veel mogelijk gebruik te maken van
de ONLINE-INSCHRIJVING TOOL die te vinden is op onze website

www.lionsantwerpenhaven.be

VZW Lions Antwerpen Haven
De Winkelhaak 7
2520 Emblem (Ranst)

