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Geel, 18 november 2022 

 

 

 

Beste Fifty One Club Geel Sponsor en Ambassadeur, 

Beste sympathisant, 

 

In de barre en onzekere tijden waarin we vertoeven, rekenen talloze lokale verenigingen en vrijwilligers 

meer dan ooit op U en op onze club om hun initiatieven en projecten, die rechtstreeks ten goede 

komen aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving een duwtje in de rug te geven. 

Fifty One Club Geel organiseerde daarom tijdens het voorbij jaar met herwonnen moed en ijver een 

geslaagde (en lekkere!) wijnactie, de eerste editie van de ‘306 van Geel’, een fietstocht van 306 km(!) 

voor ‘die hard’ wielerliefhebbers, een nieuwe editie van de ‘Charity Biking’, het inclusieve 

mountainbike-evenement voor ploegen en een gesmaakte eerste editie van ‘Hart voor Geel’ een 

benefietavond met orkest en dans,  in samenwerking met de andere serviceclubs van Geel. 

Door deze initiatieven en dankzij Uw niet-aflatende steun, zijn we bijzonder fier onze uitgekozen 

projecten opnieuw te kunnen steunen met € 35.000 !  

Hiermee maken we echt het verschil voor vele, veelal onzichtbare Kempenaars, die vandaag extra 

lijden, mentaal en fysiek, onder de naweeën van de gezondheidscrisis, de stijging van de levensduurte 

en de energiecrisis.  

Intussen heeft onze commissie ‘Dienst aan de Gemeenschap’ (DaG) haar werking gemoderniseerd om 

onze doelen en projecten in de toekomst nog beter te kunnen dienen. De Verenigde Naties roepen 

overheden, organisaties en individuen op om mee te bouwen aan een duurzame en betere wereld 

tegen 2030 en initiatieven te nemen rond de zogenaamde duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable 

Development Goals of SDG’s). Fifty One Club Geel onderschrijft de 17 domeinen van vooruitgang  en 

schuift 5 prioritaire thema’s naar voren in haar toekomstige werking DaG. De focus zal de komende 

jaren liggen op (i) armoede- en (ii) hongerbestrijding, (iii) gezondheid en welzijn, (iv) kwaliteits-

onderwijs en (v) klimaatactie, zonder daarbij evenwel andere doelen uit te sluiten. Bovendien geven 

we voorrang aan lokale initiatieven waarvan kinderen de begunstigden zijn. 

En dus doen we opnieuw beroep op Uw bereidwillige steun voor het komende jaar 2023. Meer dan 

ooit geloven we in sterke en blijvende partnerschappen. We beschouwen U niet langer als ‘sponsor’, 

maar wel als ‘ambassadeur’: iemand die ons niet alleen steunt, maar ook onze waarden: vriendschap, 

respect en verdraagzaamheid uitdraagt en mee onze prioriteiten deelt. Hierdoor maakt U meer dan 

ooit te voren echt deel uit van onze werking en mag U de doelen die we steunen ook als Uw echte 

bijdrage en realisaties beschouwen. 
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We zijn van plan U op regelmatige tijdstippen in een periodieke nieuwsbrief te informeren en U bij 

gelegenheid als ambassadeur uit te nodigen op evenementen en bijeenkomsten van onze club. Mits 

inzet van vouchers die aan uw ambassadeurschap zijn verbonden, is een dergelijke deelname aan onze 

vergaderingen overigens volledig gratis. 

We hopen dan ook dat U voor het komende jaar zult intekenen op één van onze ambassadeurs-

formules. In verhouding tot Uw bijdrage, bieden we een pakket tegenprestaties aan. We hebben onze 

ambassadeursbijdragen ondanks de hoge inflatie niet verhoogd. Zoals gebruikelijk ontvangt U een 

factuur voor Uw bijdrage. 

 

Nieuw in 2023 is ook de mogelijkheid voor particulieren om actief te sympathiseren met onze werking 

en zodoende lokale Goede Doelen te steunen. Dit kan reeds voor een vrije gift van € 100. 

In bijlage vindt U een overzicht terug van de verschillende formules. We zouden het bijzonder op prijs 

stellen een bevestiging van Uw steun te mogen ontvangen via Uw Fifty One-contact naar keuze. 

 

 

 

Vooruitziend naar een voorspoedige samenwerking: de goede doelen rekenen op ons ! 

Met vriendelijke groet, 

 

Jean-Pierre Pluymers, Voorzitter 2022-2023 

Wim Dewindt, Commissie Dienst aan de Gemeenschap 

Fifty-One Club Geel 

 

  

Vriendschap, Respect, Verdraagzaamheid 
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