niet uitgenodigd. De catering is aangepast en zal bestaan
uit individuele en gestandaardiseerde foodpakketten.

Als voorzitter van Rotary Club Turnhout van dit werkjaar, en
één van de bezielers van dit event, ben ik trots u het Moved
to Help 2021 benefietevent van Rotary Club Turnhout
“Special RECONNECT Edition” voor te stellen.

Deze brochure geeft u een overzicht van onze diverse
sponsorformules. Wij danken van harte onze trouwe
sponsors voor hun gewaardeerde financiële steun of
bijdragen in natura.

Omwille van de onzekerheid over de maatregelen tegen
de verspreiding van Covid-19 vormen we het event in 2021
om tot een coronaveilige maar niet minder plezante Moved
to Help Team Challenge. Het wordt een combinatie van
een virtuele voorronde voor alle geïnteresseerde teams
van bedrijven of serviceclubs, die plaatsvindt van 3 t.e.m.
7 mei 2021, én een compacte fysieke finaleronde voorzien
op zondag 3 oktober 2021 op onze vertrouwde locatie
van de Kolonie in Merkplas. Daar spelen 20 finalisten een
achttal eenvoudige proefjes in de buitenlucht, die vooral
creativiteit en behendigheid vereisen van de teams. Alles is
zo uitgekiend dat de live finale kiemvrij en op veilige afstand
van elkaar wordt gehouden. De Team Challenge-proefjes
gebeuren in vooraf bepaalde bubbels die tijdens het live
event, door een strakke regie, van elkaar gescheiden blijven.

In 2021 willen we opnieuw aanknopen met de traditie die
we in 2020 noodgedwongen moesten onderbreken. De
Special Reconnect Edition is een voorzichtige, veilige
doorstart van Moved to Help. Op deze manier hopen we
voldoende middelen te kunnen inzamelen om onze dienst
aan de gemeenschap te blijven vervullen. Dit jaar zetten
we opnieuw in op de bestrijding van kansarmoede met
daadwerkelijke steun aan T’ ANtWOORD (Turnhout) en
Sportpret vzw. In het voorjaar 2021 knopen we terug aan
om samen de wereld van onze medemensen met minder
kansen en mogelijkheden te verbeteren. Het blijft uiteraard
wel onze ambitie om in 2022 opnieuw een volwaardige
editie voor het grote publiek te organiseren.
De leden van onze club en ikzelf kijken ernaar uit u te mogen
verwelkomen, virtueel en/of live.

In deze uitzonderlijke editie zijn er dit jaar geen andere
activiteiten zoals de loopnummers, het G-voetbaltornooi
of de wandel- en fietstochten. Ook wordt het brede publiek

John Boks
Voorzitter Rotary Club Turnhout

TOON JE HART EN WORD SPONSOR!
Ver. uitg.: Rotary Turnhout Services vzw - Deken Adamsstraat 44 - 2300 Turnhout
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Rotary telt meer dan 1,2 miljoen leden en is verspreid over
meer dan 30.000 clubs in meer dan 200 landen.
Via gecoördineerde programma’s binden wij de strijd aan
tegen kinderziekten zoals polio, armoede, het gebrek aan
drinkbaar water en de bestrijding van het analfabetisme.
Rotary is ook de grootste organisatie ter wereld voor de
uitwisseling van studenten en voor studiebeurzen. De
Turnhoutse club bestaat sinds 1954 en behoort tot de
grootste van het land met haar 60-tal leden.
Het ledenbestand bestaat uit zowel dames als heren met
een brede waaier van verschillende beroepen.

Ledenlijst Rotary Club Turnhout
BOKS John
BORGMANS Roger
BROSENS Philip
BROUNS Hilde
COOREVITS Dirk
CORDIE Paul
DE GRUYTER Dominic
DE VEL Arnold
DIERCKX DE CASTERLÉ Philippe
DIERCKX Louis
DIJCKMANS Jef
DOBRONTE Alexander
EYSKENS Michel
FEYEN Ari
GOELEN Griet
HENDRICKX Henri

HENS Tom
HEUVELS Caroline
JOOS Alex
JOOS Wim
LAMBREGTS Jan
MARSBOOM Paul
MEEUWIS Petra
MERTENS Peter
MOONS Marcel
NUYENS Fernand
PEETERS Emiel
PEETERS Jan
PEETERS Paul
PROOST Katty
REYN Dirk
ROLLIER Filip

SANNEN Gaston
SCHUERMANS Jean-Luc
SCHUERMANS Luc
SHETTY Ajit, Baron
STANDAERT Amaat
STEEDS Kees
SWERTS Vic, Baron
TIELEN Ludo
VAN DEN BRUAENE Rita
VAN DEN BROECK Karl
VAN DEN BROUCKE Marc
VAN DER CRUYSEN Michel
VAN HEES Koen
VAN HOORICKX Bernard
VANHOUT Luc
VANOMMESLAEGHE Peter

VAN ROEY Patrick
VAN WAELDEREN Marc
VAN WAELDEREN Sven
VERBRAKEN Christian
VERDICKT Wilfried
VERHOEVEN Jan
VERLEYE Jan
VERREES Axel
VEYS Pierre
WILLEMS Herman
WILRYCX Frank
WOUTERS Jef
WOUTERS Peter

Met dank aan onze partners:

SPECIAL RECONNECT EDITION 2021
MOVED TO HELP GAMES:
virtuele voorronde van 3 tot en met 7 mei 2021
MOVED TO HELP TEAM CHALLENGE:
fysieke finaleronde op zondag 3 oktober 2021

Een initiatief van
Printed by Group Joos

TOON JE HART EN WORD SPONSOR!
SPECIAL RECONNECT
EDITION 2021:
VIRTUEEL & LIVE!

Ontdek onze sponsorpakketten:
Brons • Zilver • Goud • Platinum
Schrijf je vandaag nog in als sponsor!
via www.movedtohelp.be of via bijgevoegde antwoordkaart.

Omwille van de onzekerheid over de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 zal Moved to Help, reeds jaren
het grootste benefietevenement van de Kempen, in 2021 een Special RECONNECT Edition beleven. Via een combinatie van een virtuele voorronde en een compacte fysieke finaleronde op de vertrouwde locatie van de Kolonie in
Merkplas brengt Rotary Club Turnhout in beperkte mate haar trouwe sponsors, partners, goede doelen en eigen leden
weer voorzichtig bij elkaar.
ONS BENEFIETEVENT BESTAAT DIT JAAR UIT 2 DELEN:
MOVED TO HELP - GAMES:
virtuele voorronde van 3 tot en met 7 mei 2021
Een te gekke online teambuilding in deze bizarre tijden!
Breng humor en binding terug op de werkvloer en laat
een team van 4 enthousiaste medewerkers tijdens deze
ganse week deelnemen aan unieke en uitdagende virtuele
opdrachten.
Het doel is om als team zo veel mogelijk punten te behalen
tijdens deze spelweek. Persoonlijk contact is niet nodig
aangezien alles verloopt via een online platform.
De voltooide opdrachten worden ingestuurd aan de hand
van een filmpje of foto naar een besloten Facebook-groep.
In samenwerking met onze partner Coronaspelen.
MOVED TO HELP - TEAM CHALLENGE:
fysieke finaleronde op zondag 3 oktober 2021.
De 20 beste teams van de ‘Moved to Help – games’
nemen deel aan de compacte fysieke finaleronde op de
vertrouwde locatie van Merksplas – Kolonie!

Wij voorzien 8 ludieke proeven in de buitenlucht, die
vooral behendigheid en creativiteit vereisen. Alles is zo
uitgekiend dat deze finaleronde kiemvrij en op veilige
afstand van elkaar kan worden gehouden.
Onze Platinum Sponsors zijn alvast verzekerd van een
finaleplaats!

We verwelkomen alvast volgende enthousiaste Platinum Sponsors:

-

-

Across Health
A-kwadraat
BioQube Ventures
Graniet & Marmer
Group Joos

Lambregts & Robben
PFL
Soudal
Van Dessel Insurance
Brokers

In samenwerking met onze partner Thomas More.
• Rotary Club Turnhout wil een bijdrage leveren in de strijd
tegen (kans)armoede in onze regio. De opbrengst van
dit event gaat onder meer naar twee goede doelen:
T’ANtWOORD (Turnhout) & Sportpret.
OPGELET: in deze uitzonderlijke editie zijn er helaas dit
jaar geen andere activiteiten voorzien zoals het lopen, het
G-voetbaltornooi of de wandel- en fietstochten. Ook wordt
het brede publiek niet uitgenodigd. Indien onze finaleronde
niet mag doorgaan omwille van eventuele verstrengde
Corona-maatregelen, voorzien wij een gelijkwaardig

Steunbedrag

Een initiatief van

Zilver

Goud

Platinum

€ 300

€ 600

€ 1.250

€ 2.500

Voorronde
(3 t.e.m. 7 mei)

1 team

1 team

1 team

1 à 2 teams

PR-package

logo/naam website
en sponsorbrochure
2022
visibiliteit op voor- &
finaleronde

logo/naam website
en sponsorbrochure
2022
visibiliteit op voor- &
finaleronde
visibiliteit op social
media*

logo/naam website
en sponsorbrochure
2022
gepersonaliseerde
visibiliteit op voor- &
finaleronde
gepersonaliseerde
posts op social
media*

logo/naam website
en sponsorbrochures
2021 & 2022
gepersonaliseerde
visibiliteit op voor- &
finaleronde
gepersonaliseerde
posts op social media*
naamsvermelding
op alle
eventcommunicatie
gepersonaliseerde
proeven tijdens voor& finaleronde

INDIEN finaleronde
behaald! (3 oktober)

4 foodpakketten
incl. drankbonnen

4 foodpakketten
incl. drankbonnen

4 foodpakketten
incl. drankbonnen

4 foodpakketten
incl. drankbonnen
Een Platinum Sponsor
is verzekerd van 1
finaleplaats!

alternatief.

Enkele Rotaract-leden warmen zich alvast op!

Brons

Finaleronde wordt live gespeeld op zondag 3 oktober 2021! De 20 beste teams die mogen deelnemen aan de finale,
verkrijgen op deze dag elk 4 foodpakketten (inclusief drankbonnen). Onze Platinum Sponsors zijn alvast verzekerd van
één finaleplaats!!!!
*opmaak en planning van de social media posts gebeurt in voorafgaand overleg met onze marketingpartners

