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Voorwoord
Geachte mevrouw
Geachte heer
op donderdag 9 december 2021 organiseert vzw Huize Tordale voor de 3de maal
een benfiet-avond met Vlaamse stand-upcomedy. De opbrengst van dit evenement
gaat integraal naar het mobilteitsbudget voor cliënten.
In de volgende pagina’s maak je kort kennis met de werking en doelgroep van Tordale, lees je alles over het evenement en hoe je, in ruil voor aantrekkelijke publiciteit, je naam kunt koppelen aan deze benefiet met een duidelijke maatschappelijke
meerwaarde.
Alvast bedankt om dit dossier door te nemen en steun aan vzw Tordale te overwegen.

Over Tordale
Tordale geeft mensen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking
het stuur in handen om hun leven zelf kwaliteitsvol uit te bouwen. We gaan uit
van hun eigen kracht en bieden ondersteuning om die te versterken.
Zowel het netwerk van de cliënt als de lokale samenleving worden bij de
ondersteuning betrokken. Zo zet Tordale haar schouders onder een warme en
inclusieve maatschappij waarin onze cliënten volwaardig thuishoren.
De aangeboden ondersteuning focust op het bevorderen van de kwaliteit van
leven. We geloven dan ook rotsvast in ieders mogelijkheden en kiezen als
christelijk geïnspireerde organisatie uitdrukkelijk om kansen te blijven bieden aan
mensen met de grootste ondersteuningsnoden.
Tordale is zorgzaam voor zijn medewerkers zodat ze het beste van zichzelf kunnen
tonen.

Woonondersteuning
Tordale biedt een divers aanbod woonondersteuning op maat van de cliënt:
•
•
•
•
•

wonen in een huis in de straat
begeleid wonen op studio
wonen in groep
intensieve woonondersteuning in semi-gesloten units
mobiele begeleidingen aan huis

Het multifunctioneel centrum (MFC) De Bielzen ondersteunt zo’n 80
jongeren tussen 12 en 25 jaar met (een vermoeden van) een
verstandelijke beperking en psychische en/of gedrags-en emotionele
problemen en/of autismespectrumstoornis.
Tordale ondersteunt meer dan 300 volwassenen op diverse locaties in Torhout,
Kortemark, Koekelare en Lichtervelde.

Dagondersteuning
Cliënten vinden in Tordale een groot aanbod cliëntgerichte
dagbestedingsactiviteiten:
• eigen ateliers: industrieel, ambachtelijk en creatief werk
• begeleid werk bij bedrijven en organisaties in de buurt
• werkeilanden

Onderwijs
Onze buso-school ‘De Wissel’ bereidt zo’n 120 leerlingen voor op een beschermd
woon- en werkmilieu. Naast opleidingsvorm 1 (type 3 & 9) en 2 (type 2, 3 & 9)
is De Wissel ook gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met autisme en
leerlingen met gedrags-en emotionele problemen.

Programma comedy-avond
Het doel van deze benefiet is duidelijk: de versterking van het
mobiliteitsbudget voor Tordale-cliënten zodat ze volop kunnen
deelnemen aan de maatschappij.
Het programma:
18.30 U. | ontvangst met aperitief en hapjes
19.00 u. | verwelkoming door Evy De Geytere, algemeen directeur vzw Tordale
19.30 u. | act 1 & 2: Hans Cools en Jasper Posson
Pauze met broodjesmaaltijd en drank à volonté
21.00 u. | act 3: Joost Van Hyfte
Napraten met drankje en buffet met mini-taartjes.
00.00 u. | afsluit avond
Cliënten van Tordale staan in voor de ontvangst en de bediening.
"Master of Ceremonnies" is niemand minder dan Soe Nsuki!
Een toegangsticket kost € 55. Daarvoor bieden wij:
een avondvullend programma met comedy, drank,
hapjes en een broodjesmaaltijd. Ter plaatse hoeft er dus
niets meer betaald te worden.

Locatie
O.C. De Schouw
Statiestraat 113
8810 Lichtervelde
Capaciteit: 250 bezoekers
Foyer en grote zaal

Artiesten
Hans Cools
Hans, schrijnwerkerszoon uit het West-Vlaamse
Lichtervelde, is up and coming in de Vlaamse comedy.
In 2018 besloot hij zich in te schrijven voor Humo's Comedy
Cup, zonder voordien ooit aan comedy gedaan te hebben.
Hij verzamelde wat vrienden rond zich, richtte een camera
op zichzelf en deed waarin hij goed is: vragen stellen die u
nog niet gesteld had en daar lachsalvo's voor in ruil krijgen.
Jasper Posson
Deze knuffelbare Antwerpenaar won in 2017 de Lunatic
Comedy Award en was in 2018 finalist van Humo’s Comedy
Cup.Volgens sommigen is hij de grappigste ambtenaar van
Vlaanderen, volgens andere is hij de enige grappige
ambtenaar van Vlaanderen.
Jasper Posson omschrijft zichzelf in 3 woorden: hilarisch,
knap, en bescheiden. Hij lacht graag met verzuurde politici,
onromantische zee-otters en Antwerpenaren die zichzelf te
serieus nemen.
Joost Van Hyfte
Het recept voor een avondje dikke pret. Het horecaverleden
van Joost Van Hyfte blijft een onuitputtelijke bron van
humor. De immer enthousiaste humorist heeft z’n eigen
genre op de kaart gezet: culinaire comedy.
Hij serveert je comedy waarbij het water je in de mond zal
lopen en laat zich graag leiden door het publiek: ‘Ik heb een
menukaart in mijn kop zitten, zoek in het begin van de
avond welk ‘vlees’ ik in de kuip heb en pas mijn set aan
terwijl ik bezig ben.”
Soe Nsuki
Soe is een griet die graag met van alles bezig is: comedy,
break, deejayen, ademen, en nooit slapen.
Soe maakt mopjes op een podium! Ze was eerder finalist
in de Culture Comedy Award, de Radio 2 Humorklas en
geselecteerd voor het Get Up Stand Up project.
Soe is de Master of ceremonnies voor deze avond.

Mobiliteitsbudget voor cliënten

De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar het mobiliteitsbudget
ten voordele van de cliënten van Tordale.
Wie wil deel uitmaken van de samenleving moet mobiel zijn. Veel
cliënten van Tordale zijn beperkt in hun financiële mogelijkheden en kunnen
zich daardoor niet altijd op de gepaste manier verplaatsen".
Maatschappelijk zien we de komende jaren een belangrijke
verschuiving van klassieke vervoersmiddelen naar meer hedendaagse
vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen en elektrische auto’s. Door de
duurdere aankoop en het beperkte aanbod van aangepaste
vervoersmiddelen dreigen mensen in mobiliteitsarmoede terecht te komen
waardoor hun kansen om te participeren aan de maatschappij verder
beperkt worden.
In Tordale hebben we daarom het mobilteitsbudget in leven geroepen.
Dit budget moet ons toelaten om te investeren in aangepaste en
hedendaagse mobiliteit voor onze cliënten. Daarom hebben we je steun
hard nodig!

Waarom steun noodzakelijk is
Koken kost geld en dat is bij de organisatie van een comedy-avond niet anders. Je
steun zal in de eerste plaats gebruikt worden voor:
• huur van de zaal
• gages van de artiesten
• drukwerk: uitnodigingen, steunkaarten
• aankoop van voeding en drank
• huur van overig cateringmateriaal
• eens de financiering van het evenement rond is worden giften integraal
opgenomen in mobiliteitsbudget ten voordele van de cliënten van Tordale.

Financiële steun
Voor dit project zijn wij voornamelijk op zoek naar financiëlesteun.
Voor particulieren: de fiscaalaftrekbaregift
Kom je als schenker over een volledig kalenderjaar in totaal aan minstens 40 euro
aan giften, dan ontvang je in februari van het volgende jaar van Tordale een fi scaal
attest. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het bedrag van
de gift.
Je moet daartoe het bedrag op het aangifteformulier voor de belastingen vermelden
en het attest toevoegen aan de belastingaangifte. De fiscus trekt het bedrag van je
giften vervolgens af van je belastbaar inkomen.
Tordale stuurt het fiscaalattest op naar de adresgegevens op de bankrekening
de persoon die de gift gedaan heeft .
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Hoe steunen?
IBAN rekeningnummer Tordale: BE98 4738 3583 3193 - BIC: KREDBEBB (vermeld
altijd ‘gift’)
Voor bedrijven: de factuur voor sponsoring
• Je steunt niet zomaar, je koopt publiciteit voor jezelf die 100% aftrekbaar is als
reclame.
• Om te kunnen aantonen dat er effectief reclame gevoerd is voor je, bezorgen wij
je de nodige stavingsstukken: bv. de toegangskaart met jouw logo, een afdruk van
onze website waarop je als sponsor vermeld staat, een foto van je banner op het
evenement enz.
• vzw Huize Tordale bezorgt je een factuur voor je belastingaangifte.
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Uw logo in de projectie voor de voorstelling

Toegangskaarten inbegrepen

Mogelijkheid tot bannering op het evenement zelf:
beachflags,spandoekenz.(zelfaanteleveren)

Andere pakketten of vrije giften zijn steeds bespreekbaar.

Uw logo op camionette Tordale
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Uw logo in de omslagfoto van het Facebookevenement ‘Comedy4Tordale’

Uw logo op flyers en affiches
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Uw logo in het programmaboekje
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200 euro

100 euro

Uw logo online op de website

‘de bulderlach’

‘de dijenklets’

‘de glimlach’
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500 euro

Pakket C

Pakket B

Pakket A

SPONSORPAKKETTEN COMEDY 4 TORDALE

e bespreken

Extra’s op maat t

Vrije bijdrage /
natura

Bestellen?
Ja, ik draag graag bij aan dit evenement ten voordele van kwetsbare cliënten van
vzw Tordale en schrijf me in voor:
Bedrijf: ..........................................................................
Naam: ...........................................................................
Adres: ...........................................................................
btw-nummer: .................................................................
Tel: ...............................................................................
Fax: ..............................................................................
e-mail: ..........................................................................
Sponsorpakket:
[]
[]
[]
[]

Pakket A
Pakket B
Pakket C
Vrije bijdrage

Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:

.....
.....
.....
.....

Bijkomende afspraken:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................
Indien je ingaat op onze vraag, wat wij ten zeerste zullen waarderen, vragen wij
je om dit formulier + bedrijfsnaam + logo (in .jpg-, .eps- of .pdf-formaat) door te
mailen naar gert.maertens@tordale.be

Voor vragen kan je terecht bij communicatie medewerkers:
Gert Maertens - communicatie@tordale.be

Tel: 050 23 13 65
IBAN rekeningnummer Tordale: BE98 4738 3583 3193 - BIC: KREDBEBB (vermeld
steeds ‘gift’ of ‘sponsoring’ en de naam van je venootschap).

