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Inleiding

Beste cultuurliefhebber,
Waarde Sponsor,
In 2015 is het feestcomité in een nieuw jasje gestoken nadat Stefaan
Dendoncker (huidig erevoorzitter) en André Coorevits dit jarenlang allemaal
voor eigen rekening namen. Door de jaren heen begon dit voor Stefaan en
André toch wel serieus door te wegen.
Na de “verkiezingsdrink” in mei 2014, georganiseerd door een aantal huidige
bestuursleden, kwam de vraag van Stefaan of zij de fakkel niet wilden
overnemen. Na vele uren van overleg, met natuurlijk de nodige vochtinname
(niet onbelangrijk tijdens zware inspanningen), werd de knoop dan toch
doorgehakt. Met een aantal extra leden erbij ter versterking kon eind 2014 al
duchtig vergaderd worden in het kader van “Zwevegem, Dorp van de Ronde”.
Zaterdag 24 januari 2015 was het dan eindelijk zover, de allereerste
nieuwjaarsreceptie van het feestcomité met de nieuwe bezetting. Het werd
een echt succes die tot in de vroege uurtje door ging.
Iedereen was vol lof en de weken erna werden de bestuursleden links en
rechts aangesproken over dit leuke initiatief en overladen met complimenten.
De Otegemnaere had zich “gejeund”.
De maanden erna werkten we samen met een aantal verenigingen, om van
de doortocht van de ronde een mooie herinnering te maken. Gelukkig waren
de weergoden ons goed gezind en alweer was het een schot in de roos.
Tijdens de jaarlijkse ommegang heeft het comité geprobeerd om van dit
weekend terug een echte “kermesse” te maken. We hebben dit bescheiden
aangepakt en … dit is goed ontvangen geweest door de Otegemnaeren.
Ook het einde van het jaar is prachtig afgesloten met 2 evenementen om U
tegen te zeggen.
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Vooreerst was er het Sinterklaasfeest waar de Otegemse kindjes, en hun
ouders, massaal aanwezig waren. Het is de bedoeling om dit 2 jaarlijks te
organiseren.
Het weekend daarna was het koning voetbal aan de beurt. N.a.v de derby
tussen Blauwvoet Otegem en Zwevegem sport heeft het feestcomité een
diner georganiseerd voorafgaande aan de match.
2016 is ook een fantastisch maar iets rustiger jaar geweest. De
nieuwjaarsreceptie werd door iedereen goed gesmaakt en de Ommegang
was, ondanks het mindere weer, ook een hoogvlieger waar we voor het eerst
2 live optredens hadden. De Otegemnaar wou meer van dit. Ook de eerste
editie van “camping sprotjes” was een schot in de roos met om en bij 35
kampeerders.
Het feestcomité is vorig jaar ook in de prijzen gevallen tijdens de
zeugefeesten in Zwevegem. Als eindwinnaar en Danni (bestuurslid) verkozen
als “Beir van Zwevegem” mogen we dan ook heel trots zijn.
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Evenementen
Jaarlijks hebben we 2 à 3 tal evenementen. We starten traditionele met de
nieuwjaarsreceptie de 3de zaterdag van januari.
Het eerste weekend van juni staat steevast de ommegang op het
programma en om de 2 jaar organiseren we een Sinterklaasfeest eind
november. Tijdens speciale gelegenheden (vb: dorp vd ronde) zullen wij ook
proberen iets te organiseren of ons steentje bij te dragen.

Toekomst
Het komende jaar proberen we terug de Otegemnaere op de been te brengen
door hen een paar mooie evenementen aan te bieden. We plannen
bijvoorbeeld tijdens de ommegang (eerste weekend van juni) een goed
gevuld programma: op vrijdag een leuke thema-avond, zaterdag namiddag
traditioneel koerse en ’s avonds een aantal optredens. Ook een 2-daagse
camping staat op het programma. Voor de kleinsten onder ons zorgen we
voor de nodige animatie.
Ook de komende jaren willen we een gevarieerd cultuur programma
aanbieden aan de Otegemse bevolking. Er zijn vele ideeën die we nog willen
verwezenlijken maar we blijven realistisch, Rome werd ook niet gebouwd op
één dag dus pakken we het rustig aan.
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Sponsoring

U kunt als sponsor ook bijdragen aan al deze evenementen en daarbij uw
bedrijf in de kijker zetten. Door te participeren en het Feestcomité een
financieel duwtje in de rug te geven zal het Feestcomité uw bedrijf de nodige
aandacht geven tijdens hun activiteiten en op onze website.
Hiervoor hebben we 3 formules bedacht om ons, op jaarbasis, te steunen.
1) Uw logo op onze website
2) Uw logo op onze website en via de beamer geprojecteerd in de zaal
3) Uw logo op onze website + beamer + op flyers (affiches)
Formule 1

Formule 2

Formule 3

25 €

50 €

100 €

Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar. Wenst u als hoofdsponsor een deel
van een evenement sponsoren, logistieke ondersteuning geven, uw diensten
ter beschikking stellen,… spreek erover met iemand van het bestuur en we
werken samen een formule uit die voor beide partijen een meerwaarde heeft.
Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u te mogen verwelkomen op één
van onze volgende activiteiten.
Feestelijke groeten.
Het bestuur.
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