VIBO-Masterdinner 2019
Mijnheer/Mevrouw
Zaterdag 2 februari 2019 gaat de tweede editie van VIBO-Masterdinner door in ThomasMorehogeschool te Turnhout. De eerste editie in maart jl. is op alle vlak een veel besproken succes
geweest. Mede op basis daarvan durven we u uitnodigen, ja zelfs aanraden om Masterdinner 2019
niet aan u te laten voorbij gaan. Een feest op 2 februari kan best nog een nieuwjaarsfeest zijn voor de
relaties of medewerkers van uw bedrijf, voor uw club of voor uw gezin, familie of uw vrienden. De
deelnemende bedrijven krijgen speciale aandacht. Bezorg ons het logo van uw onderneming.
De VIBO-MASTERDINNER heeft plaats in de agora van Thomas More-hogeschool te Turnhout die voor
de gelegenheid omgetoverd wordt tot een unieke feesttent. Er is parking ter plaatse.
TIMING
De VIBO-MASTERDINNER 2019 begint om 19.00 u. met een aperitief. Om 20.00 u. gaan we aan tafel
voor het menu. Het menu zelf is de verrassing van de dag. Er is een brede variatie van wijnen te
verkrijgen.
EVENEMENT
De VIBO-MASTERDINNER 2019 wordt een evenement: Culinair gegarandeerd. Ook deze keer heeft de
gerenommeerde koksploeg van notaris Filip Segers ‘de keuken in handen’. Omlijsting met livemuziek
en een tombola met superprijzen. Tussen de gerechten door is een ‘ingevulde’ pauze voorzien. Na het
dessert blijft er ruimschoots tijd om ongehinderd verder te tafelen. Voor de dienst zorgt het eigen
personeel van VIBO met medewerking van leden van service-clubs en van studenten van Thomas More.
Wij zijn al deze vrijwilligers ontzettend dankbaar.
FUNDRAISING
De VIBO-MASTERDINNER 2019 is voor VIBO belangrijk als fundraising. VIBO staat voor Vrij instituut
voor Buitengewoon Onderwijs. De versleten containerklassen in VIBO DE BREM moeten hoogdringend
vervangen worden door een solide nieuwbouw. De 650 kinderen en jongeren met beperkingen op
gebied van communicatie en leren zoals bv. vormen van autisme of leer- en gedragsstoornissen,
mogen eindelijk uitkijken naar de pedagogisch verantwoorde ‘behuizing’ waarop ook zij recht hebben.
De plannen van het VIBO-masterplan zijn klaar, de bouwaanvraag is onderweg.
De VIBO-MASTERDINNER 2019 moet daarom een hoogdag van fundraising worden om die nieuwbouw
te kunnen realiseren. Zonder uw partnerschap blijft het masterplan pure illusie.
(Zie de kortfilm en de brochure op www.vibo.be/zestigjaar.html)
TAFELEN
Tafelen is communicatie, is het feest van de partners van VIBO samen met hun genodigden aan
eenzelfde tafel! Het gaat om tafels van 10 personen. Deze van 12 of van 8 personen zijn gelimiteerd in
aantal. Natuurlijk kan men ook ten individuelen titel intekenen en aansluiten.
DIGITALE INSCHRIJVING
Om deel te nemen aan de VIBO-MASTERDINNER 2019 moet men vooraf inschrijven, ten laatste tegen
15 januari, en dit uitsluitend via www.vibo.be/masterdinner.html. De inschrijving is pas volledig na
overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE46 0910 1998 2736.

vzw Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs – www.vibo.be
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PRIJS ZONDER OF MET FACTUUR

Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs

Een tafel van 10 personen: € 1.000 zonder en € 1.250 met factuur.
Een tafel van 12 personen : € 1.250 zonder en € 1.500 met factuur.
Een tafel van 8 personen: € 800 zonder of € 1.000 met factuur.
Voor een individuele inschrijving betaalt men € 125 pp zonder of € 150 pp met factuur.
Een factuur wordt onmiddellijk na inschrijving toegestuurd.
Een paar dagen vooraf krijgt u per mail het nummer van de tafel die u is toegewezen. Daarom vragen
we bij inschrijving uw emailadres.
PARTNERSCHAP
Wie verhinderd is om de VIBO-MASTERDINNER 2019 bij te wonen en toch wenst aan te sluiten bij de
fundraising, zijn we heel dankbaar. Zij kunnen zich melden als Partner en intekenen voor een
gestructureerde bijdrage door een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage op rekeningnummer VIBOMasterplan nr BE 46 0910 1998 2736 met vermelding: VIBO-Partnerschap. Elke bijdrage is welgekomen.
Mijnheer/Mevrouw, wij kijken uit naar uw gewaardeerde aanwezigheid.
Erik Dries
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Michel Eyskens
voorzitter Netwerk VIBO

Deze uitnodiging wordt u toegestuurd met de groeten van
Het project VIBO-masterplan wordt mee gedragen en aanbevolen door volgende peters en meters: Daniels Guy,
CEO Drukkerij De Melle nv; de Cartier de Marchienne Jean-Louis, voorzitter Cartamundi nv en Brepols nv; de
Somer Fréderic, afgevaardigd bestuurder Van Genechten nv; Heylen Stef, CEO Janssen-Pharmaceutica nv;
Janssens Peter, CEO & Van Springel CFO Glacio nv; Joos Alex, CEO Group Joos nv; Flor Joosen, erevoorzitter
Unizo-België en voorzitter van Miko nv; Kempen Jos, voorzitter Vanhout nv en erevoorzitter Etion Kempen;
Leysen Jo, CEO AZ Turnhout nv; Maes Suzy, voorzitter Unizo-Turnhout; Stouthuysen Robert baron, erevoorzitter
Janssen-Pharmaceutica en Voka; Scheers Armand, A.S.B.M.Studio cv; Segers Filip, notaris; Swerts Vic baron,
stichter-voorzitter Soudal nv; Van Gorp Gunhilde, Ravago nv.
Raad van Bestuur:
Erik Dries, voorzitter; Herman Willems, ondervoorzitter; Walter Iemants, penningmeester; Gilbert Carpentier,
technisch-financieel directeur vzw VIBO en secretaris; Jan Boeckx, Luc Bouwen, Jan Caers, Annie Leysen, Roel
Proost, Jos Smits, Katrien Spaepen, Jan Van den Brandt, Peter Vanommeslaeghe en Jeanne Van de Broeck,
algemeen-directeur van VIBO.
Netwerk VIBO
Michel Eyskens, voorzitter en Fons Berghs, secretaris
Rekeningnummer VIBO-masterplan: BE46 0910 1998 2736
Contactpersoon
Herman Willems, herman.willems5@telenet.be , mobieltje 0470 294 594

