SPONSOR DOSSIER
Rotary club Lanaken-Maasland

YOUNG TALENT AWARD

TOCH WEL TECHNIS CH!
YOUNG TALENT AWARD: Technische toppers in de kijker!
Meer dan ooit heeft het technisch onderwijs een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. Het technisch onderwijs is
immers hofleverancier voor het gros der knelpuntberoepen. De opleiding staat garant voor werk- en inkomenszekerheid.
Toch wordt het technisch onderwijs vaak nog wat stiefmoederlijk behandeld. Rotary Lanaken-Maasland plaatst haar in
de kijker en reikt een vijftal Young Talent Awards uit.
Op maandag 25 juni 2018 zal in het Cultureel Centrum van Lanaken voor de vijfde keer de uitreiking plaats vinden
van de Young Talent Award aan de studenten van het technisch- en het beroepsonderwijs. De Young Talent Award richt
zich tot de laatstejaarsstudenten van alle technische scholen uit Lanaken en Maasmechelen en heeft tot doel de technische onderwijsrichtingen te promoten en het maatschappelijke belang van het technisch onderwijs te
onderstrepen.
Uit meer dan 500 eindwerken van de laatstejaarsstudenten die in juni 2018 zullen afstuderen, worden door de scholen
30 studenten genomineerd op basis van de geleverde inzet, creativiteit en het innovatieve van hun geïntegreerde
proef. Een onafhankelijke jury selecteert hieruit 5 studenten als laureaat. Alle genomineerden ontvangen een mooi
gevulde goodie bag. De winnaars ontvangen een mooie prijs uit handen van de burgemeesters van Lanaken en
Maasmechelen.
Wij durven u dan ook langs deze weg vragen om uw geloof en vertrouwen in de toekomst van het technische onderwijs
te vertalen in een bijdrage aan dit initiatief.
Dat kan door :
een financiële bijdrage te storten op rekening nummer 001-4450431-50 van Rotary Club LanakenMaasland te 3620 Lanaken.
een passend geschenk van uw bedrijf
Voor alle verdere vragen hieromtrent kan u terecht bij Inge Lambrechts via email lambrechts.inge@skynet.be of telefonisch
0472/74 47 48.
Rotary club Lanaken-Maasland vertrouwt erop dat u als ondernemer dit initiatief een warm hart toedraagt en rekent op
uw gulle steun!
Commissie Young Talent Award
Rotary club Lanaken-Maasland

Wanneer?

maandag 25 juni 2018, 19.30

Waar?

Cultureel Centrum Lanaken

PLATINUM PARTNER
LEDEN
- BERVAES Sabine
- BOUTSEN Jos
- BROEKMANS Rita
- CHRISTOFFELS Louis
- CLAES Jenny
- COPIS Marie-Paule
- DELWAIDE Dimitri
- DIDDEN Maurice

Budget: € 500,Logovermelding op gedrukte en digitale media:
- Uitnodiging
- Facebookpagina
- Op groot scherm tijdens de uitreiking
Mogelijkheid tot plaatsing banner of spandoek aan de inkom van de
concertzaal
Factuur voor publiciteit
4 inkomkaarten voor de receptie

- FRAUSSEN Roeland
- FRIES Sigmar
- HENDRICKX Bettie
- HERMANS John
- HOEVEN Tony
- HOLTAPPELS Cristian
- HOUBEN Helen
- LAMBRECHTS Inge
- LEMMENS Liliane
- LERNO Anja
- LODEWIJKS Huib
- MARRES Peter

GOLD PARTNER
Budget: € 250,Logovermelding op gedrukte en digitale media:
- Uitnodiging
- Facebookpagina
- Op groot scherm tijdens de uitreiking
Factuur voor publiciteit
2inkomkaarten voor de receptie

- NEVEN Luc
- NEVEN Peter
- PALMERS Jeannette
- SANDERS Wim
- SCHUIVENS Ger
- SERONVALLE Monique
- VAN DER VORST Ed
- VAN VLIERDERN Brigitte
- VANDEBOEL Ruth
- VERHELST Hans

SILVERPARTNER
Budget: € 100,Logovermelding (klein) op groot scherm tijdens de uitreiking
Factuur voor publiciteit
1inkomkaart voor de receptie

ONZE CLUB
Service above self

Rotary Lanaken-Maasland

Sociaal engagement
Rotary Lanaken-Maasland is een geëngageerde club die activiteiten organiseert die
haar betrokkenheid bĳ de samenleving weerspiegelt.

Gemengde club
Wĳ zĳn een club van enthousiaste mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftĳd die
online en offline, tussen pot en pint en tĳdens bĳeenkomsten ideeën lanceren en
uitwerken waarbĳ we kunnen rekenen op de inzet, de talenten en de gedrevenheid van
onze individuele leden.

Vriendschap
Ons gezamenlĳk inzetten voor sociale doelen in eigen regio maar ook in de rest van de
wereld is onze drĳfveer, terwĳl vriendschap en engagement de kernwoorden zĳn van
onze club.

Goede doelen
Lokaal:
Hart voor Kinderen - Sint-Vincentiusvereniging Lanaken/Maasmechelen - Open hart
voor Maamechelen - Vlaamse federatie gehandicapten - Jong KVG - Blindegeleidehonden
Internationaal:
Polio Plus - Donatie van shelterboxen - Watervoorzieningsproject Siem Reap, Cambodia - Project Bela-Bela - New Hope Cambodia

