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Lions Clubs International is de grootste serviceclub ter wereld. 
Wij tellen 1.435 miljoen leden in meer dan 46.000 clubs over 
de hele wereld. Lions zijn overal. Wij zijn actieve mannen en  
vrouwen in meer dan 206 landen en gebieden.

Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd tegen  
blindheid‚ deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog 
steeds ons belangrijkste werk. Daarnaast zetten wij ons vrijwillig in voor  
verschillende gemeenschapsprojecten zoals de milieubescherming,  
voedsel voor de armen en hulp aan de ouden van dagen en minder- 
validen.

Lions geven het zicht. Lions werken aan hun missie‚“vision for all‚“ door hun onderzoek van de ogen, het uitrusten 
van hospitalen en klinieken, het verdelen van geneesmiddelen en het bewustmaken van oogziekten. Dankzij talrijke 
lokale inspanningen en ons internationaal programma SightFirst, met als doelstelling het uitroeien van blindheid, 
hebben wij onze inzet voor het behoud van het zicht uitgebreid.

Lions hebben aandacht voor de jeugd. Onze gemeenschapsprojecten wijden zich vaak lokaal aan kinderen en 
scholen. Op internationaal vlak bieden wij talrijke programma’s zoals het Peace Poster Contest, Youth Camps 
and Exchange en Leefsleutels. Ons Leo-programma biedt de jongeren over de hele wereld de gelegenheid tot  
persoonlijke ontluiking via vrijwilligerswerk.

Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 1 miljard US$ via  
toelagen geschonken aan Lions humanitaire projecten. LCIF kreeg vanwege ‘Charity Navigator’ voor de achtste 
maal op rij 4 sterren toegekend. LCIF werd in 2007 in een onderzoek van The Financial Times tevens als eerste 
niet-gouvernementele organisatie geklasseerd.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuurrampen 
door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door steun te bieden 
bij de heropbouw op lange termijn.

Lions zijn actief. Ons devies is ‚“We Serve‚“. Lions maken deel uit van een globaal service netwerk dat onze lokale 
gemeenschappen hulp biedt waar nodig.

LIONS INTERNATIONAAL



Lions Club Roeselare werd opgericht in 1958 en telt momenteel 50 leden, woonachtig en actief in Roeselare en de 
ruime omgeving. De club en de leden ondersteunen sedert meer dan 60 jaar talrijke lokale projecten of projecten 
met een Roeselaarse binding, voor leniging van specifieke noden.

LEDEN LIONS CLUB ROESELARE

AMEEL Tom
APPELMANS Paul
BEHAEGEL Marc
CAMERLYNCK Filip
CHRISTIAENS Olivier
CLAEYS Jos
CLAEYS Leo
CLEMENT Dries
CLOET Pieter
COSAERT Ignace

COUSSEE Dirk
CUVELIER Mike
DEBAILLIE Philippe
DEBOUTTE Albert
DECAN Thomas
DEJONCKHEERE Koen
DE NOLF Francis
DE NOLF Rik
DE POORTER Peter
DE WULF Dominiek

DUJARDIN Karl
GRYSPEERDT Stefaan
GUNST Paul
LESAGE Frank
MASELIS Patrick
MOL Martin
OTTEVAERE Bernard
PERNEEL Brand
PRIELS Tom
ROMMEL Jos

RUTGEERTS Louis
SINTOBIN Marc
SOUBRY Michel
THIERY Joseph
VAN CANNEYT Guy
VANDENBERGHE Christophe
VANDEN BERGHE Johan
VANDEN BULCKE Marc
VANDENWEGHE Johan
VANDEPUTTE Philippe

VANNESTE Sebastiaan
VERBRUGGE Philippe
VEREENOOGHE Michel
VEREENOOGHE Paul
VERMEYLEN Jan
VERVENNE Bart 
VERVISCH Roger
VYNCKE Jean-Pierre
VYNCKE Paul
WERBROUCK Sebastien

LIONS CLUB ROESELARE



HET EVENT

SPONSORING

Wij  hebben er dit jaar voor gekozen om de opbrengst te schenken aan 
“Fonds LISA”. Meer info hierover vindt u op de volgende pagina. 

Langs deze weg vragen wij uw steun als sponsor. Verder in dit dossier kunt 
u onze aantrekkelijke sponsorsformules vinden. Vol vertrouwen hopen wij 
op uw vrijgevigheid te mogen rekenen en u te mogen begroeten op ons 
filmgala op 27 april.

Lions Club Roeselare organiseert jaarlijks een filmgala ten  
voordele van het goede doel. Op 27 april vindt de 13de  
editie plaats. Voor deze editie wordt de volledige Cityscoop  
afgehuurd en rollen we exclusief de rode loper uit. Er is keuze 
uit 3 filmvoorstellingen: ‘Demain Tout Commence’, ‘Top Gun:  
Maverick’ en ‘The Chapel’. Na de voorstelling kunt u genieten 
van een sprankelende receptie.  

De Cityscoop ligt in het hartje van Roeselare. Parkeren kunt 
u op de eigen parking, de parking voor de deur of in de  
Stationsparking op 200 m van de bioscoop. Met twee niveaus 
samen goed voor 550 plaatsen en 24 op 24 u open. 

Het volledige bioscoopcomplex bevindt zich op het gelijkvloers en 
is rolstoeltoegankelijk. 

Adres: Gasstraat 25 - 8800 Roeselare



Fonds LISA (Lions International Student Academy) biedt ondersteuning aan 
studenten die door sociale, familiale of financiële omstandigheden moeilijk 
de stap van het secundair naar het hoger onderwijs kunnen zetten.

Fonds LISA zorgt niet enkel voor financiële en logistieke steun, maar staat ook 
en vooral garant voor een persoonlijke begeleiding op maat van de student. 
Vrijwillige ‘peters en meters’ staan de student met raad en daad bij geduren-
de gans het traject van de opleiding, van inschrijving aan de hogeschool of 
universiteit tot en met de diploma-uitreiking.

Door te blijven investeren kan Fonds LISA verder uitbreiden en 
worden uitgerold over andere regio’s. Op die manier kunnen 
steeds meer talentvolle jongeren de kansen krijgen om een mooie 
toekomst tegemoet te gaan. Fonds LISA zorgt voor een sociale, 
financiële en maatschappelijke meerwaarde en is een win-win 
voor zowel student als samenleving.

FONDS LISA



AANGEBODEN FILMS

Demain Tout Commence

Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust 
van Frankrijk met veel feest en weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin  
(Clémence Poésy), een van zijn vroegere veroveringen, langskomt en  
vertelt dat hij de vader is van haar paar maanden oude baby Gloria. Als 
Kristin ervandoor gaat en de baby bij Samuel achterlaat vertrekt hij hals-
overkop naar Londen om haar terug te brengen naar haar moeder, maar 
zonder succes. Vader en dochter vestigen zich in Londen waar Samuel als 
stuntman gaat werken en zich ontpopt tot een liefdevolle, onconventionele 
vader. Acht jaar later zijn hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan 
duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar dochter terug… .
 

Top Gun: Maverick

Na meer dan dertig jaar dienst als een van de Top Gun-piloten voelt Pete 
“Maverick” Mitchell (Tom Cruise) zich nog altijd op zijn plek bij de Marine. 
Hij zoekt als moedige testpiloot altijd zijn grenzen op en hij ontwijkt de 
promoties, waardoor hij niet meer zou kunnen vliegen. Wanneer hij een 
nieuwe lichting van Top Gun-piloten moet trainen voor een zware speciale 
missie, ontmoet hij Luitenant Bradley “Rooster” Bradsaw (Miles Teller). Hij 
is de zoon van Mavericks overleden vriend en Luitenant-Officier Air Nick 
“Goose” Bradshaw. Terwijl Maverick een onzekere toekomst tegemoet gaat 
en tegelijkertijd met zijn verleden af moet rekenen, wordt hij geconfron-
teerd met zijn diepste angsten. Dit alles komt samen in de gevaarlijkste 
missie ooit, waarbij alles op het spel staat.
 

The Chapel

The Chapel is de nieuwe film van Dominique Deruddere en vertelt het  
verhaal van de drieëntwintigjarige virtuoze pianiste Jennifer Rogiers die 
het grootste deel van haar leven met een vreselijk geheim heeft geleefd. 
Wanneer ze aan de finale van de wereldberoemde Koningin Elisabeth 
Wedstrijd mag deelnemen, komt de herinnering aan een traumatische 
jeugdervaring weer naar boven. 
 
Voor dit spannende drama castte Deruddere de jonge Antwerpse belofte 
Taeke Nicolaï (“Yummy”) voor de rol van de jonge concertpianiste Jennifer. 
De vader- en moederrol zijn respectievelijk weggelegd voor Kevin Janssens 
(“De Patrick”, “Fair Trade”) en Ruth Becquart (“Red Light”, “Over Water”).
 



Brons 
€ 375 

(inclusief 5 gratis 
toegangskaarten* 

en receptie nadien)

Zilver
€ 1.000

(inclusief 10 gratis 
toegangskaarten* en 

receptie nadien)

Goud
€ 2.000

(inclusief 20 gratis 
toegangskaarten* en 

receptie nadien)

Platina
€ 3.750

(inclusief 30 gratis 
toegangskaarten* 

en receptie nadien)

Uw logo op de affiche.

Projectie van uw logo voor de 
film start (grootte afhankelijk 
van het sponsorpakket).

Mogelijkheid om een roll-up 
van uw firma te plaatsen + 
uw logo komt op meerdere 
banners in de zaal.

De naam van de cinemazaal 
krijgt de naam van de sponsor 
+ inrichting van de zaal met  
sponsormateriaal + banner 
aan de ingang van de zaal.

Projectie van uw logo op 2 
TV-schermen.

U heeft recht op een geperso-
naliseerde VIP-tafel.

Uw logo op de achterzijde van 
het ticket.

Uw logo op de voorzijde van 
het ticket.

Uw logo wordt iets groter 
geplaatst op de verschillende 
plaatsen.

SPONSORPAKKET

*1 toegangskaart heeft een waarde van € 50. Extra toegangskaarten kunnen ook nog apart aangekocht worden.

Uw logo met 
andere logo’s op  
scherm (5 sec.)

Uw logo alleen op 
scherm (5 sec.)

Uw logo of filmpje 
alleen op scherm 

(10 sec.) 

Uw logo of filmpje 
alleen op scherm 

(20 sec.) 

(2 VIP-tafels
a.d.h.v. paraplu’s)

(3 VIP-tafels
a.d.h.v. paraplu’s)

Gelieve uw logo in hoge resolutie naar ignace.cosaert@athena-graphics.be te sturen vóór 
5 april ten laatste.



Bedrijfsnaam
...................................................................................

Naam verantwoordelijke
...................................................................................

Tel./GSM
...................................................................................

E-mail
...................................................................................

Adres voor facturatie
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

BTW-nummer
...................................................................................

Gekozen sponsorformule

1. Brons     -       Zilver      -       Goud       -        Platina

2. Extra tickets (€ 50/ticket). Aantal: 

Uw sponsorbijdrage dient te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum op rekeningnummer  
BE 20 4675 0261 2156 van ‘Lions Club Roeselare’. Bij laattijdige betaling blijven de overeengekomen bedragen 
verschuldigd, maar kunnen de toegangstickets voor het evenement door de organisatoren worden doorverkocht.

Gelieve de benodigde logo’s en/of afbeeldingen zo spoedig mogelijk digitaal te bezorgen aan uw contactpersoon 
bij de club.

Opgesteld te                                    op                      in evenveel exemplaren als er partijen met een  
onderscheiden belang zijn. Alle partijen erkennen een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor: Voor Lions Club Roeselare:

Handtekening Handtekening

Datum: Datum:

SPONSOR OVEREENKOMST


