WIE IS KOCA ?
VZW Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (VZW KOCA) verstrekt onderwijs, zorg en
dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen op gebied van communicatie en leren. Dat kan gaan over gehoorproblemen, spraaktaalstoornissen, vormen van autisme of
leer- en gedragsstoornissen. Leerkrachten, begeleiders en gespecialiseerde medewerkers maken
de kinderen, jongeren en volwassenen sterk om een eigen en kwaliteitsvol levensproject te ontwikkelen. De aanpak is steeds verschillend van persoon tot persoon, afhankelijk van de noden. Elk kind,
jongere of volwassene is uniek en verdient al ons vertrouwen.

KOKEN VOOR KOCA
Op initiatief van een groepje vrienden werd in februari 2009 het eerste sponsordiner ‘Koken
voor KOCA’ opgezet met als objectief jaarlijks financieel bij te dragen aan de vele noden
die zich bij KOCA aandienen. Dankzij het diner wordt elk jaar bijgedragen aan de kwaliteit van de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.
Centraal blijft de ondersteuning van de armoedewerking. Meer dan één op de vier kinderen in KOCA komt uit een gezin in armoede. Uw steun is nodig om elk kind dezelfde kansen te
geven. Dat gaat over boterhammen, werkkledij, verzekeringen, hoorapparaten en vakantie met
opvoedingsondersteuning.
De organiserende leden van Koken voor KOCA zijn :
Jan De Roeck (voorzitter), Joeri Arts, Paul Boutsen Steven Clerckx, Frank De Neef,
Bart Leemans, Jos Marien, Marieke Puts, Marco Schoups, Petra Soetemans, Piet Sollie,
Jacques Vandermeiren, Frank Verhaegen, Caroline Van Damme en Wilfried Van den Brande.
Zij, hun partners, de medewerkers van KOCA en de koks staan in voor de organisatie.

HET DINER
Voor het diner wordt alles samen en zelf gedaan met KOCA en vele vrijwilligers, koks en sponsors. Wat we
zelf doen kost minder, garandeert kwaliteit en sfeer en levert de grootst mogelijke opbrengst op voor KOCA.
Dit jaar is de 9de editie van het diner. Het is uitgegroeid tot een vaste waarde. Het initiatief is ook geëvolueerd. Zo
is er de wijnboetiek die de gasten tijdens het diner voortreffelijke wijnen - allemaal gesponsord - te koop aanbiedt. Ook houden we weer een veiling van een kunstwerk en concerten ; er is een tombola en live muziek.

PRAKTISCH
Wij verwachten u op zaterdag 24 maart 2018 om 19h00 voor het aperitief in
Zaal Zuiderkroon, Vlaamsekaai 81/83, 2000 Antwerpen. Het diner begint om 20h00 stipt.
U kan per tafel of individueel inschrijven. De prijs is 150,00 EUR per persoon, vanaf dit jaar opgesplitst
in een gift van 100,00 EUR, te storten aan VZW KOCA, waarvoor u een fiscaal attest krijgt en een
betaling van 50,00 EUR aan VZW Vrienden van KOCA ter vergoeding van de kost van het diner waarvoor
een onkostennota wordt uitgereikt. Voor een tafel van tien personen betaalt u 1.000,00 EUR gift én
500,00 EUR kost. Medewerkers van VZW KOCA en hun partner betalen 50,00 EUR per persoon.
Wie verhinderd is op 24 maart 2018, kan VZW KOCA nog steeds steunen door een gift
te storten op BE67 3200 8435 2987 van KOCA vzw. Elke gift vanaf 40,00 EUR is fiscaal aftrekbaar. Indien u een fiscaal attest wenst, vermeldt u “Gift” bij uw overschrijving.
HOE INSCHRIJVEN?
U stort de beide bedragen (100,00 EUR en 50,00 EUR) op volgende rekeningen met vermelding van
uw naam en aantal personen :
-

Betaling van de kost van het diner (50,00 EUR per persoon) op rekeningnummer
BE85 3631 3959 9006 van VZW Vrienden van KOCA met vermelding van uw naam en
“Sponsordiner 2018”. Indien u een factuur wenst, vraagt u dit aan bij de inschrijving.

-

Betaling van de gift (100,00 EUR per persoon) op rekeningnummer op BE67 3200 8435 2987
van VZW KOCA met vermelding ‘GIFT’ en dezelfde naam als de betaling van het diner.

U mailt volgende informatie vóór 7 maart 2018 aan inschrijvingen@koca.be t.a.v. Isabelle Maes (info :
Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen- fax 03/247.30.85 en tel 03/238.16.00).
Ondergetekende (in drukletters graag: voornaam, naam, evt. firmanaam
……………………………………………………………………............…………...…..............................
schrijf me in voor het sponsordiner op zaterdag 24 maart 2018 en boek :
-

tafel: 						
individuele inschrijving: 			
medewerker KOCA en partner: 		

-

Totaal :

1.000,00 EUR + 500,00 EUR X …
100,00 EUR + 50,00 EUR X ...
50,00 EUR X … 		

= ….EUR
= ….EUR
= .…EUR
......EUR

Uw inschrijving is pas in orde na de overschrijving van beide bedragen op onderstaande rekeningen.
Opgelet : indien de zaal volgeboekt is, worden de inschrijvingen afgesloten.

