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“NACHT VAN MARCEL DE KOLONEL”  
 
Beste Sponsor, 
 
Graag willen we u bedanken voor de sponsoring van deze 2de editie van onze retro-fuif “Nacht Van 
Marcel De Kolonel”. Zoals steeds probeert Lions Club Asse zijn steentje bij te dragen tot een 
betere en gezondere maatschappij. En dankzij jullie steun kan onze club dit evenement 
organiseren wat ten goede komt van onze goede doelen. 
 
Een van onze mooiste projecten is het LAS (Lions Asse Serveert). Dan steken alle leden van onze 
club opnieuw de handen uit de mouwen, en bieden we (voor de 4de maal) een volledige menu aan 
een 100-tal jongeren die het wat minder breed hebben en hun ouders. 
(Persberichten en meer info zullen volgen op www.lionsasse.be) 
 
Wat hebben wij voor u gedaan? 
- Specifiek voor de fuif, hebben we op enkele invalswegen van Asse grote witte spandoeken 

gehangen (Oude Aveve – Voorbij Wijndruif – Rond punt Ternat – Lichten Delhaize). 
- Op de website van Lions Asse staan alle sponsors met een link naar hun website. 
- Alle logo’s staan ook op de grote affiches (A0), kleinere affiches (A2) en alle flyers (A5) 
- Diverse interessegroepen werden uitgenodigd per e-mail: Vrienden van LC Asse, de Voorzitters 

en secretarissen van onze Lions Zone, het Hopduvelcomitée, de Gemeente Asse, enz. 
- In totaal 29 Campagnes op Sociale media (Facebook + Instagram, Linked In + Twitter). 

(Afgelopen woensdag hadden we reeds 25.000 mensen bereikt op Facebook alleen!) 
- Persberichten in bladen en magazines (geschreven of online) zoals EditiePajot, Persinfo.org, 

UitInVlaanderen, agenda As(se)tablieft, Klakson (agenda + persbericht), Het Laatste Nieuws. 
Met als topper onze affiche met alle sponsors over een volledig blad in Goeiedag magazine, 
editie ASSE-MERCHTEM-OPWIJK – 24.450 exemplaren! 

 
Nogmaals van harte bedankt! 
En veel plezier! – Team Marcel. 
Met vriendelijke groeten, 
Pascal Vanoverberghe 
Voorzitter LC Asse 
i.o. Joost Van Biervliet 
 
 

http://www.lionsasse.be/

