Zaterdag 25 november 2017

Canisha’s jaarfeest
Wattenfabriek - Solleveld 35 – Herzele
Alle info en inschrijvingen: www.canisha.be en 0473 78 62 54

Ons jaarfeest
Canisha VZW wil jaarlijks dit benefiet organiseren om in een aangename sfeer iedereen
te laten kennismaken met onze vereniging, om medewerkers en vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet, om fondsen te genereren en zo de voortzetting van onze
projecten te kunnen garanderen.

Programma
17.00 uur

 Welkomstreceptie

18.15 uur

 Annemie’s Ballenbad
met als gastvrouw Jits van Belle

18.30 uur

 Feestmaal
 VIP-tafels met mooie plaatsen dichtbij het podium

19.30 uur

 Mini veiling per opbod

20.30 uur

 Overhandiging assistentiehonden

21.00 uur

 Opening dessertbuffet
 Demo en bedanking gastgezinnen

21.30 uur

 Voorstelling trainers Canisha VZW
 Onze gastgezinnen in de bloemetjes gezet

doorlopend

 Presentatie van onze werking en adverteerders
 Info –en verkoopstand
 Tombola

Opkomst
Verwachte opkomst is 300 personen

Gegevens van onze organisatie
Maatschappelijke zetel:

Kortewagenstraat 60 B
9230 Wetteren

Trainingscentrum:

Gampelaeredreef 1 bus 0002
9800 Astene-Deinze

E-mail:
Website:

info@canisha.be
www.canisha.be

Voorzitter:
Mobiel:

Gerrit Martens
0471 20 22 75

Bankrek.

BE66 6528 2047 0643

CANISHA VZW
Canisha VZW is een erkende en door de Vlaamse overheid gemachtigde vereniging die
assistentiehonden opleidt.
Canisha VZW is geaccrediteerd lid van ADEu (Assistance Dogs Europe) en ADI (Assistance
Dogs International) en lid van BADF (Belgian Assistance Dog Federation).
Wij hebben als doel de autonomie, zelfredzaamheid en re-integratie van mensen met een
zichtbare en niet-zichtbare beperking te vergroten zonder daarbij te discrimineren. We doen
dit door goed opgeleide assistentiehonden gratis ter beschikking te stellen van aanvragers
en willen daarbij een breed aanspreekpunt vormen voor hen.

Wij staan in voor de volledige opleiding vanaf de aankoop van de pup en de levenslange
follow-up van verschillende types assistentiehonden:





Hulphonden voor aanvragers met een motorische beperking
Therapiehonden voor vb. psychologen, logopedisten en instellingen
Autismehonden voor personen met ASS
Hoorhonden voor aanvragers met een auditieve beperking

Al onze opgeleide assistentiehonden worden gratis ter
beschikking gesteld van hun nieuwe baasje.
De totale kostprijs van één assistentiehond vanaf selectie en aankoop over
opleiding en levenslange opvolging bedraagt € 25 000.
De sector waarin Canisha VZW actief is, gaat inherent gepaard met een sterk
maatschappelijk gevoel waarbij menselijkheid en flexibiliteit een belangrijke rol spelen.
Bij Canisha VZW staan kleinschaligheid en maatwerk centraal. Bij elke opleiding en
begeleiding houdt ons team rekening met de mogelijkheden en de noden van zowel de
aanvrager als de hond. In deze professionele en eerlijke benadering stellen wij het
algemeen welzijn van en de harmonie tussen mens en dier centraal. Zo vormen zij steeds
een onafscheidelijk duo.

HOE KAN U ONS STEUNEN?
Canisha VZW wil vanzelfsprekend haar sponsors/partners tegemoet komen. Kan u zich niet
vinden in onderstaande voorstellen, dan kunnen deze in onderling overleg aangevuld of
vervangen worden, zo veel mogelijk aangepast aan uw wensen.
Ook sponsoring in natura wordt in dank aanvaard. Overeenkomstig de waarde ervan wordt
u een van de volgende mogelijkheden aangeboden.

8 personen





400,00 euro

Om uzelf, uw klanten, personeel of zakenrelaties te verwennen
Aperitief, bordje met aperitiefhapjes, 8 feestmaaltijden, 2 flessen wijn, 2 flessen
water, dessert, koffie. Andere dranken niet inbegrepen.
Uw (firma)naam vermeld op de tafel en geprojecteerd op groot scherm
Kwitantie voor het gesponsorde bedrag

250,00 euro







Uw advertentie geprojecteerd op groot scherm
Uw staande banner of vlag goed zichtbaar op het evenement
Uw advertentie op onze placemats (formaat 16 x 4,5 cm of 8 x 9 cm)
4 gratis maaltijden
Uw logo met link naar uw website tot 2 maanden na het evenement op onze
website in de 3-sterrenzone
Kwitantie voor het gesponsorde bedrag

150,00 euro






Uw staande banner of vlag goed zichtbaar op het evenement
Uw advertentie op onze placemats (formaat 16 x 4,5 cm of 8 x 9 cm)
2 gratis maaltijden
Uw logo met link naar uw website tot 2 maanden na het evenement op onze
website in de 2-sterrenzone
Kwitantie voor het gesponsorde bedrag

50,00 euro




Uw advertentie op de placemat (formaat 8 x 4,5 cm)
Uw logo met link naar uw website tot 2 maanden na het evenement op onze
website in de 1-sterzone
Kwitantie voor het gesponsorde bedrag

Wij hopen van harte u tot onze sponsors te mogen rekenen!

