
                                                                                                        

Een origineel fundraisingproject van Rotary Club ten voordele van initiatieven in het kader van 
Preventie Verslaving 

CONCEPT 

Creatie van een drietalig kunstboek met als rode draad: DANK, 
hét cadeau voor een geliefde, een goede vriend, voor verdienstelijke medewerkers, voor 
(internationale) klanten of leveranciers 

-‐ luxueus boek op groot formaat (278x278mm), ca 144p., met het neutraal Rotary logo op 
de achtercover en eerste binnenblad (= universeel bruikbaar voor alle clubs) 

-‐ met foto’s van Jacques Vandecasteele, gereputeerd natuurfotograaf, winnaar van vele 
(inter)nationale prijzen 

-‐ ingedeeld in 10 warmhartige thema’s:  
rust – vrijheid – kracht – contrast – houvast – kleur – ruimte – stilte – verbondenheid - warmte 

-‐ verrijkt met passende teksten en citaten in 3 talen (met o.a. teksten van Bernard Dewulf) 
-‐ met (letterlijk) 1000 x dank in tientallen wereldtalen 
-‐ met mogelijkheid tot personaliseren voor bedrijven  

logo op  boek of met gepersonaliseerde pagina voorin / reeds vanaf 50ex. 

HET ULTIEME DANKBOEK! 
Timing lancering: 22 november 2018 (= Thanksgiving day) 

DOEL  

Door bundeling van de krachten van meerdere clubs , de keuze van één goed doel en een sterk 
concept komen tot een originele en aantrekkelijke fundraisingactie. 

FORMULE 

-‐ Rotary Club Izegem geeft THX uit, in samenwerking met uitgeverij Bibliodroom 
-‐ voorziet promotie: website www.1000thx.be, facebook, folder, e-mailings, pers… 
-‐ de clubs  engageren zich om het boek te verkopen aan bedrijven, verenigingen, 

particulieren… 
-‐ winkelprijs €40  
-‐ verkoopprijs €30 (€28,30 + 6% btw) 
-‐ verkoopprijs vanaf 50ex.  €26,50 (€25,00+ 6%btw) / voorzien van eigen logo vanaf 50st 

(extra tegen kostpr.) Gepersonaliseerd is dit voor 100% fiscaal aftrekbaar als publiciteit. 
-‐ aankoopprijs voor de club: €13,78 (€13,00 + 6% btw) 

OPBRENGST gaat integraal naar projecten van de deelnemende clubs 
ZONDER ENIG RISICO voor de deelnemende clubs 

Iedereen is welkom op het THX voorstellingsevent met aansluitend receptie op donderdag 
22 maart 2018 om 19.00u in Prizma Campus College, B. Vandenbogaerdelaan 54 – Izegem 

 

CONTACT & INFO  Luc Seurynck, luc@seurynck.be  0495/36 12 67 
    Rik Decock rik@lingerie-ohlala.be  0496/87 17 73 
    Nicolas Douchy n.douchy@procotex.be  0475/41 21 44

   Vanaf 01.02.18 online: website 1000thx.be met info en bestelbon! 


