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VAKANTIE DOET WONDEREN

De Warmste Week gaat binnenkort van start! En De Kleppe is ook weer van de partij als
één van de goede doelen. Wij zetten zelf geen actie op, maar hebben wel heel wat materiaal voor verenigingen die dit voor ons willen doen. Help ons dit bekend te maken bij
verenigingen met een warm hart.!

HOE KAN JE HELPEN?

1. Haal je promopakketje op

2. Spreek jouw netwerk aan

3. Vraag het aan een BV

Op De kleppe zijn promopakketjes
beschikbaar. Hierin vind je al de
informatie waarmee je naar bevriende verenigingen kan stappen:
een brief over ons aanbod voor de
Warmste Week, enkele exemplaren van de wenskaarten, een flyer,
sponsordossier, en Kleppelaar.

Ken jij iemand in het verenigingsleven die graag een actie opzet?
Laat hen dan zeker weten hoe ze
ons kunnen steunen met een actie
tijdens de warmste week! In het
promopakketje vind je alle informatie om hen te overtuigen.

Ken jij een BV die De Kleppe als
goede doel op de kaart kan zetten? Dan kan je hem of haar vragen ons te helpen met een kort
promofilmpje. Op De Kleppe hebben we alle nodige materiaal beschikbaar.
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4. Steun Music for De Kleppe
De Kleppe zal zelf geen acties opzetten, maar ondersteunt ondernemingen in de buurt bij hun acties.. Volg ons op Facebook en lees welke acties je kan steunen ten voordele van De Kleppe!.
Wil je zelf een actie opzetten?! Ga dan naar dewarmsteweek.stubru.be,
zoek De Kleppe en registreer jouw actie!

WAT BIEDEN WIJ AAN?

Wenskaartjes voor feestdagen

Kleppe-confituur voor ruiltochten

Gebruik van onze infrastructuur

Wij hebben leuke postkaartjes
van onze dieren met kerst- en
nieuwjaarswensen.

Elke vereniging krijgt 5 potten
met heerlijke Kleppe-confituur
als startpakket voor een ruiltocht.

Onze infrastructuur staat ter beschikking van groepen die graag
zelf iets organiseren of maken.

Een pakketje van 5 kaarten wordt
verkocht aan 5 euro. 100 pakketjes verkopen, betekent al een gift
van €500. Geen voorbereiding,
geen financiële input, enkel een
actie opzetten de dag zelf!

Wij zijn al benieuwd naar de schatten die ze terug meekrijgen! De
oogst kan nadien geveild worden
of verkocht tijdens een tombola.
Een leuke activiteit vol verrassingen!

Onze keuken leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het maken
van koekjes.. En onze tuin is de
ideale setting voor een winteraperitief. Zolang de ruimte nog niet
geboekt is natuurlijk!

KALENDER
6 NOVEMBER 2018: Algemene vergadering
29-30 OKTOBER 2018: Kleppe-kampje
15 JANUARI 2019: Algemene vergadering
16 FEBRUARI 2019: 2de editie Kleppetoeren

Contactgegevens

De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
Www.dekleppe.be
Www.facebook.be/dekleppe
De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen.
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