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Geachte heer/mevrouw,

De voorbije  edities van onze Fifty-One feesten waren een succes: Een volle zaal en veel 
‘ambiance’. Wij willen met onze volgende editie minstens even goed doen. Daarom
organiseren wij dit jaar een Zomers Tuinfeest met Walking Dinner, optreden van een
Live-Coverband en DJ-set tot in de vroege uurtjes.
Dit alles  op een prachtige locatie, zijnde ‘Open huis’ te Staden.

Wij staan garant voor een spetterende avond, maar als serviceclub kunnen wij ook niet
voorbij gaan aan onze sociale roeping. De opbrengst van dit evenement gaat dan ook
integraal naar een maatschappelijk project.

Graag betrekken wij U als sponsor bij dit initiatief. Uw bijdrage verzekert ons van de nodige 
financiële armslag om de continuïteit te garanderen van één van de pijlers van onze club na-
melijk de ‘Dienst aan de Gemeenschap’. 

Als U verder door deze brochure bladert, vindt U een ruime dosis informatie over de Fifty-
One als serviceclub en over ons tuinfeest. Aan het einde van de bundel steekt een sponsor-
overeenkomst die U hopelijk met veel enthousiasme zal ondertekenen.

Fifty-One Club Ieper dankt U bij voorbaat voor Uw interesse en welwillende steun.

Bernard Cappoen
voorzitter Fifty-One Club Ieper



Zomers Tuinfeest
Vrijdag 31 augustus 2012

Locatie: ‘Open huis’, Staden

MOGELIJKHEDEN TOT SPONSORING

Optie 1 : 150 €  : vermelding op de PowerPoint presentatie in de zaal en op de tafelreclame 

Optie 2 : 250 €  : vermelding op de PowerPoint presentatie in de zaal en op de tafelreclame 
+ bijkomende vermelding op de uitnodigingen, 1 gratis toegangskaart (waarde 65€) + fles 
Champagne

Optie 3  : 350 € : vermelding op de PowerPoint presentatie in de zaal en op de tafelreclame 
+ bijkomende vermelding op de uitnodigingen en 2 gratis toegangskaarten (waarde 130€) + 
2 flessen Champagne

De uitnodigingen worden op naam verstuurd naar de leden van alle Fifty-One Clubs uit 
West-Vlaanderen evenals naar een select publiek van particulieren, zelfstandigen en vrije 
beroepen.



Zomers Tuinfeest
Vrijdag 31 augustus 2012

Locatie: ‘Open huis’, Staden

PROGRAMMA

19.30u. :
start van de receptie

21.00u. :
einde van de receptie

Walking Dinner met aansluitend dessertbuffet & koffie

22.30u. :
 optreden van Live-Coverband met aansluitend DJ-set

Doorlopend:  Oester/Champagnebar



FIFTY-ONE INTERNATIONAL...
....EEN KENNISMAKING

Fifty-One is ontstaan uit een groep oud-leden van de Round Tables Belgium die de ouder-
domsgrens hadden bereikt. Zij wilden elkaar blijven ontmoeten, vrijblijvend, als vrienden. 
Ze stelden al spoedig vast dat deze losse contacten dreigden te verwateren zoals dat trouwens 
met zovele oud-studenten of oud-soldatenclubjes het geval is.
Om hun vriendschap te bestendigen was meer nodig. Een gemeenschappelijk ideaal en spel-
regels die de bijeenkomsten in goede banen zouden leiden.
Er werd dan ook besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een 
volwaardige plaats zou innemen tussen de traditionele service clubs. Fifty-One International 
was geboren en het eerste lid tekende zijn toetredingsformulier op 1 mei 1968.

DE DOELSTELLINGEN VAN FIFTY-ONE

Bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid

Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen

Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven



FIFTY-ONE CLUB IEPER – enkele belangrijke data...

22/12/1983: eerste bijeenkomst in de Hostellerie St Nicolas te Ieper onder auspiciën van 
FOC Kortrijk

10/4/1984: aanstelling van een eerste bestuur van “FOC Ieper in wording”: Stichtend Voor-
zitter: Didier Van Nielandt, Ondervoorzitter: Etienne Coigné, Protocol: René-Jean De Schep-
per, Secretaris: Wilfried Denuwelaere, Penningmeester: Carlos Vandromme

19/4/1984: eerste officiële vergadering in restaurant “t Wilgenerf”

29/11/1984: stichtingsvergadering in restaurant “t Wilgenerf” 

26/04/1986: Charter Meeting F.O. Club Ieper in de Lakenhallen te Ieper

21/41994: 200ste statutaire vergadering

1/4/1999: 300ste statutaire vergadering

1/4/2004: 400ste statutaire vergadering

22/10/2005: Eerste Fifty-One Jazz & Dance Night

26/10/2007: Tweede Fifty-One Jazz & Dance Night

2/4/2009: 500ste statutaire vergadering

Leden:
Ignace Allaeys - Paul Bouton - Bernard Cappoen  - Philippe Bruneel – Stefaan Couttenye
Arne Cuvelier - Michel De Laey - Luc Deconinck - Wilfried Denuwelaere - Koen Dequidt  
Jan Derde - Johan Devos - Ghislain Deweerdt - Stéphane Grimmelprez - Jan Hollebeke
André Kindt - Antoon Louwagie - Bart Man – Karl Mortier - Marnix Muylle
Oswald Pannekoucke - Martin Priem – Frank Serpentier – Marc Storme
Didier Van Nielandt - Jan Vandenweghe - Carlos Vandromme - Hans Vanhoutte
Carlos Van Slembrouck  - Luc Verbeke – Phlippe Vercoutter
Marc Vermeulen - Philippe Welvaert
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OVEREENKOMST TOT SPONSORING
Exemplaar sponsor

Ondergetekende ...........................................................................

handelend in hoedanigheid van ..........................................................

Straat:  .......................................................................................

Postcode: ............    Gemeente: ........................................................

BTW: ........................................................................................

Telefoon: ....................................................................................

Is bereid het Zomers tuinfeest te sponsoren ten bedrage van

O    150 €

O    250 €

O    350 €

Hij verklaart hierbij volledig op de hoogte te zijn van het doel van deze organisatie en zorgt tegen 5 juli 2012 
voor een aangepast logo van zijn bedrijf.

De sponsorbijdrage wordt, na ontvangst van factuur, overgeschreven op de rekening van Fifty-One Club 
Ieper met als nummer 143-0670101-29 tegen uiterlijk 5 juli 2012. 
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