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Het Initiatief 

Yannick Bovy met `Live in Concert´ om 

onze goede doelen te ondersteunen 

Een belangrijk doel voor Rotary en 

haar leden is "Dienst aan de 

Gemeenschap".   

Om het eenvoudig uit te drukken: 

geld verzamelen via allerlei acties 

om goede doelen te steunen.  

 

Ze zijn er in overvloed en gelukkig 

zijn wij niet de enige organisatie die 

haar steentje bijdraagt aan het 

lenigen van maatschappelijke 

noden. 

 

 

Sinds 2013 heeft onze club toegang tot de professionele 
muziekwereld. Dit leidde er toe dat we sindsdien voor onze 
fundraisings belangrijke concerten kunnen organiseren. 
 
Het concert in mei ’13 met Toots Thielemans, Rob de Nijs in 
november ’13, de Grungblavers in mei ’14 en Jo Lemaire in Mei ’15 
waren een schot in de roos. Nadien volgden nog Luc Caals met 
‘Andre Hazes’ en top of the bill Axelle Red in een akoestische versie 
(’16) en twee magische concerten met The Finches (’17) en 
Diamonds on the Rocks(´18). 
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Rotary club  Wilrijk - Terbeke  vzw 
 

`Een serviceclub om de gemeenschap te dienen...´ 

 
 

 

 

Rotary club Wilrijk-Terbeke is 
onderdeel van de oudste en 
grootste service-organisatie ter 
wereld.  
 
Rotary werd opgericht in Chicago 

door Paul Harris op 23 februari 
1905. Wereldwijd telt Rotary 
ongeveer 1,2 miljoen leden in 200 
landen en verdeeld over 35.000 
clubs. Onze club maakt deel uit 
van district D2170, één van de 
drie Belgisch-Luxemburgse 
districten met in totaal 10.531 
leden in 260 clubs. 
 
Het doel van elke Rotaryclub is 

mensen uit verschillende 
beroepen bij elkaar te brengen, 

vriendschap te bevorderen, hoogstaande ethische waarden in hun 
persoonlijk- en beroepsleven na te streven en sociaal dienstvaardig te 
zijn. 
 
Onze club telt een 50-tal leden waarvan 5 ereleden. Vaak verwelkomen 
wij een gastspreker, wordt één van onze sociale projecten toegelicht of 
wordt een beroepsactiviteit uiteengezet. Deze traditie week na week 
verder zetten, versterkt onze vriendschap reeds 40 jaar. 
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Yannick Bovy 

“Live in Concert” 

Yannick Bovy  is een Belgische zanger die Engelstalige 

crooner- en jazznummers brengt. 

Hij brak in 2012 door met zijn album “Better Man” en de 

gelijknamige single.  

 

Hij is een fantastiche zanger die momenteel hoge 

toppen scheert in Duitsland. 

 

Als organiserende club zijn we dan ook fier, na 

concerten met onder andere Toots, Rob de Nijs en 

Axelle Red, deze talentvolle Yannick Bovy te kunnen 

ondersteunen bij zijn verdere doorbraak hier in België.  

 

 

Yannick wordt begeleid door The Rico Zoroh Band, gesticht door Eric De Vos (Rico Zoroh), is 

sinds ’78 een 8-mansformatie met volgende bezetting: 

 Lead-Vocal : Nicole Van Immerseel,  

 Keyboards & Lead-Vocal: Eric De Vos (Rico Zoroh),  

 Electric & Acoustic Guitars : Peter Verbraken,  

 Bas : Robby Vanderborght, 

 Drums & Lead Vocal : Jos Gerinckx,  

 Trumpet : Ivo Hendrickx 

 Saxes, Clarinet & Flute : Gan Van Wouwe,  

 Trombone : Frans Lauwers, 

 Backings : Nicole, Eric, Peter , Robby, Jos, Frans, Ivo & Gan. 

Ze brengen een gevarieerd programma. Hun optredens hebben steeds een hoog 

dansbaarheidsgehalte en staan garant voor opwindend dansplezier. 

 

Met volgende youtube - songs kan je al volledig in de sfeer komen:  

  ‘L.O.V.E’    
 ‘Cheek to cheek’   
 ‘Fly me to the moon’    
 ‘Smoke gets in my eyes’    
 ‘Six’     
 ‘Pieces’ 
  ‘You`ve got a friend’    

https://youtu.be/4998drWgNRk 

https://youtu.be/XnlZs8jjqbc 

https://youtu.be/bkVY1swcKIw 

https://youtu.be/se25hUpSY50 

https://youtu.be/y_1kAHAWMWY 

https://youtu.be/v6NLI9oXc8w 

https://youtu.be/rE2FVCE3CaI 

  Neem ook eens een kijkje op zijn website:      https://www.yannickbovy.be/ 

https://youtu.be/4998drWgNRk
https://youtu.be/XnlZs8jjqbc
https://youtu.be/bkVY1swcKIw
https://youtu.be/se25hUpSY50
https://youtu.be/y_1kAHAWMWY
https://youtu.be/v6NLI9oXc8w
https://youtu.be/rE2FVCE3CaI
https://youtu.be/4998drWgNRk
https://youtu.be/XnlZs8jjqbc
https://youtu.be/bkVY1swcKIw
https://youtu.be/se25hUpSY50
https://youtu.be/y_1kAHAWMWY
https://youtu.be/v6NLI9oXc8w
https://youtu.be/rE2FVCE3CaI
https://www.yannickbovy.be/
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De goede doelen van Rotary 
 

“De grootste rijkdom heeft hij die arm is aan 

begeerte.” (Seneca) 

 
Dit jaar gaat de fundraising voornamelijk 
ten voordele van: 
 

 Zonnekamp, een zomerkamp voor 
jongeren met een mentale en/of fysieke 
handicap 
Adres: "Zonnekamp, Liesbeth 
Kustermans, Schotensteenweg 25a, 
2960 Brecht". www.zonnekamp.be 
 

 Kamiano, de daklozenrestaurants in 
Antwerpen en Brussel 
Adres: "Kamiano, Lombardenstraat 28, 
2000 Antwerpen". 

 

www.rc-awtb.be/documenten/Kamiano.pdf 
 

 Netwerk eenzame kwetsbare senioren (Wilrijk):  Het bij elkaar brengen op regelmatige 
tijdstippen van eenzame senioren https://www.rc-awtb.be/documenten/Senioren.pdf 
 

 De Ark: Open gemeenschap rond mensen met een mentale handicap.                             
www.rc-awtb.be/documenten/Ark.pdf 
 

 G-Hockey Victorie Wanderers: Initiatief om mensen met een mentale beperking te 
helpen hockey spelen (G-sport). www.rc-awtb.be/documenten/GHockey.pdf 

 

 De Markgrave: Mensen met een visuele beperking ondersteunen bij het realiseren van 
hun gewenste vorm van optimaal zelfstandig bestaan.                                                         
www.rc-awtb.be/documenten/Markgrave.pdf 

 

 Vaga: hulp aan personen met een gelaatsafwijking.                                                 
www.rc-awtb.be/documenten/Vaga.pdf 

 

 NVSG: De levenskwaliteit van personen met beperkingen verbeteren en het bevorderen 
van inclusie en socio-economische integratie www.rc-awtb.be/documenten/NVSG.pdf 
 

 NEOVIDA: Lotgenoten helpen die leven met een Neoblaas 
 www.rc-awtb.be/documenten/Neovida.pdf 

 
Nationaal en internationaal steunen wij, door een jaarlijkse bijdrage van onze club, de 
vele acties van Rotary International, in het bijzonder Polio Plus en Ziekenhuizen 
Zonder Grenzen 

http://www.zonnekamp.be/
http://www.rc-awtb.be/documenten/Kamiano.pdf
https://www.rc-awtb.be/documenten/Senioren.pdf
http://www.rc-awtb.be/documenten/Ark.pdf
http://www.rc-awtb.be/documenten/GHockey.pdf
http://www.rc-awtb.be/documenten/Markgrave.pdf
http://www.rc-awtb.be/documenten/Vaga.pdf
http://www.rc-awtb.be/documenten/NVSG.pdf
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Het concert 
 

Eén avond met  Yannick Bovy `Live in 

Concert´ en u zal nooit meer op dezelfde 

manier naar uw lievelingsliedjes luisteren. 
 
 

Het concert zal plaats vinden op 
donderdag 23 mei 2019.  
 
De deuren van de Kristus Koning 
kerk openen om 19u45 en het 
concert vangt aan om 20u30.   
 
Om parkeerproblemen te vermijden 
is op tijd komen aangewezen. Wij 
voorzien een bar in de kerk voor de 
aanvang van het concert. 
  

Yannick Bové wordt begeleid door achtkoppige The Rico Zoroh Band. 

 

De presentatie van het concert zal verzorgd worden door Carl Huybrechts 
 
De maximale capaciteit van de concertzaal bedraagt 750 personen.  
 
Zowel voor als na het concert is er een mogelijkheid tot cateringarrangementen voor de 
sponsors. 
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Presentatie  
 

“Het juiste woord op de juiste tijd is als een 

gouden appel op een zilveren schaal”. 
 
De presentatie is in handen van Carl 
Huybrechts. De taal die een mens spreekt, 
is gelijk aan zijn ziel.  
 
Carl Huybrechts startte zijn loopbaan als 
sportjournalist in 1974 als losse medewerker 
op de sportredactie van de toenmalige BRT. 
Eind jaren 70 brak hij door als voetbal-
commentator en presentator van Sport-
weekend. Met de steun van collega`s  
voegde hij meer humor toe aan het 
sportprogramma. Carl groeide in de jaren 80 
uit tot een van de populairste tv-persoonlijk-
heden in Vlaanderen.  
 
Hij won in die periode vier keer Humo`s Pop 
Poll in de categorie bekwaamste tv-figuur. 

 
 
In 1988 stapte hij over naar Nederland 3 waar hij het cultuurprogramma  TV3 
presenteerde, dat na verloop van tijd zo`n miljoen kijkers lokte. 
In 1990 keerde Carl terug naar de sportredactie van de VRT en werd hij opnieuw 
presentator van Sportweekend, terwijl hij ook in Nederland werkzaam bleef. 
 
In 2005 maakte hij de overstap naar VT4. Daar stond hij in 2006 in voor de omkadering 
van het WK 2006 en het EK 2008.  
In het voetbalseizoen 2009/10 presenteerde hij op La Deux de Franstalige versie van 
het tv-programma `Studio 1´.  
In 2011 schreef Carl de biografie van zijn vriend en vroegere collega Rik De Saedeleer 
en in 2012 volgde die van oud-wielrenner Roger De Vlaeminck. Datzelfde jaar werd hij 
voetbalcommentator bij Sporting Telenet en schreef hij ook het dieetboek van N-VA-
voorzitter Bart De Wever. Tenslotte ging hij ook een tijdje in de politiek en werd 
gemeenteraadslid in Brasschaat, waar hij ontslag nam in 2017.  
 
Intussen presenteert hij nu voor de tweede maal ons concert. 
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Locatie  
 

`Kristus-Koningkerk Antwerpen’ 

 
 
De Kristus-Koningkerk, gelegen 
tussen de Jan van Rijswijcklaan 
en de Jan de Voslei is een echt 
buitenbeentje tussen de 
Antwerpse kerken. Ze werd 
gebouwd tussen 1928 en 1930. 
Architect Jos Smolderen ontwierpt 
deze art-deco kerk met romaans-
byzantijnse inspiratie als paviljoen 
van de religieuze Vlaamse kunst  

 
voor de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen. 
 
Daarna werd ze ingericht als parochiekerk. Met haar 64 m hoge toren en 3 
monumentale koepels domineert ze het stadsgezicht. Het was de bedoeling dat de 

 

kerk de aanzet zou vormen om na de 
wereldtentoonstelling een nieuwe 
woonwijk in het zuiden van de stad te doen 
ontstaan. De kerk rekende in de loop der 
jaren af met enkele tegenslagen. De 
prachtige verzameling glas-in-loodramen 
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vernield. Tijdens de jaren zestig en 
zeventig werden de glasramen, waaronder 
een aantal naar ontwerp van Eugeen 
Yoors, hersteld. Ook de toren diende in de 
jaren zeventig een tiental meter ingekort te 
worden door betonrot. Een bijzondere 
vermelding verdient het grootse Klaisorgel 
met zijn 5564 pijpen. 
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Sponsoring  
‘De grote formules’ 
 

De ‘Diamond’ sponsor (*): (Prijs 
in overleg) - 200 vip-tickets (incl. 
catering*). - 4 pagina’s reclame in 
het programmaboek A5 - Aparte 
vip-ruimte afgescheiden van de 
andere vip-corners. - Reclame op 
‘concert website’.  
 

De ‘Gold’ sponsors (*): €2.500,- - 50 
vip-tickets (incl. catering). - 2 pagina’s 
reclame in het programmaboek A5 - 
Aparte vip-corner. - Reclame op 
‘concert website’. 
 

 
De ‘Silver’ sponsors: €1.250,- - 25 vip-tickets (incl. catering). - 1 pagina reclame ‘portrait in 
programmaboek A5. - Reclame op ‘concert website’. 
 

‘De kleine formules’ 
 

Brons(XL)-pakket: €575,- - 10 Vip-tickets (incl. catering). - 1/2 pag. reclame, A5 
‘landscape’ in programmaboek.  
 

Brons(M)-pakket: €375,- - 6 Vip-tickets (incl. catering). - 1/2 pag. reclame, A5 
‘landscape’ in programmaboek.  
 

Brons(S)-pakket: €175,- - 2 Vip-tickets (incl. catering). - 1/2 pag. reclame, A5 
‘landscape’ in programmaboek.  
 

Beschermcomité van het concert €100,- - Vermelding van uw naam in de lijst van 
‘beschermcomité’ in het programmaboek. - 1 Vip ticket (incl. catering) of 2 gewone 
tickets.  
 

Individueel Vip-ticket: €50,- (incl. catering).  
 

Advertenties in het programmaboek: 
 - 1 pagina €150,- (1/1 A5 in ‘portrait’)  
- 1/2 pagina €100,- (1/2 A5 in ‚landscape’) 
 
 
____________________________ 
(*) De sponsoren met formules 1 en 2 kunnen in overleg zelf instaan voor hun catering. Dit is te bespreken met de 
organisatie. 
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Sponsoring  
De Vip-arrangementen (catering) 

 

 
 
 
Als sponsor wil u uw 
gasten als koningen 
ontvangen.  
 
Vanuit onze ervaring 
hebben wij zelf een 
arrangement samen-
gesteld met drank om uw 
klanten optimaal te kunnen 
verwennen. 

 
 

Catering vip-arrangement:  

 Voor het concert: Een welkomstdrank (19u45-20u15). Om 20u15 kan u zich met uw 

klanten begeven naar de zaal voor de aanvang van het concert om 20u30.  

 Na het concert: Drank gedurende 1,5u (22u30-24u).Na 24u kan u met uw klanten 

nog steeds terecht in de bar maar dient u de drank zelf af te rekenen.  

 

Het drankassortiment bestaat uit Cava, wijn, pils, frisdrank, water en versnaperingen. 

Het spreekt vanzelf dat wij in de mate van het mogelijke rekening houden met uw 

wensen.  

 

Na het concert vergasten wij onze vip’s op een kleine afterparty. 
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Sponsoring door de Media  
 

 
Hoofdsponsor:  
 

Elite Reklaam 

 Regelmatige advertenties 

van het concert in alle 

edities van Groot 

Antwerpen. (300.000 

exemplaren)  

 Affiches & Flyers. 

 Programmaboekje concert. 

 
Regionale televisie:  
 

ATV (in onderhandeling).  

 Aankondiging van het concert. 

 Verslag van het concert met interviews achteraf.  
 

Radio:  

 Radio 1, Radio 2, lokale radios (in onderhandeling).  
 

Magazines: 

 De Antwerpenaar, Zone 03, De streekkrant en andere. 

  

  

Social Media: 

 Het evenement zal aangekondigd worden via Facebook.  
 

Website: 

 Een website omtrent het evenement, waarbij de 

sponsors voldoende in de verf gezet worden en met een 

link naar de eigen website, zal gecreëerd worden. 
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Contact 
 

Met wie heb ik de eer ... 
 

 

 

 

 

Ivo Lovrovic  

Lid Rotaryclub Wilrijk-Terbeke  

Organisator  

0475/41 49 02  

piano@pianolovrovic.be 

 

Paul Lavigne 

Lid Rotaryclub Wilrijk-Terbeke  

Organisator,  IT & Website  

0475/62 09 94 

Paul.lavigne@telenet.be 
 

 

 

Ingrid Goesaert 

Voorzitter Rotaryclub  Wilrijk-Terbeke  

 

Els De Hantsetters  

Erelid Rotaryclub Wilrijk-Terbeke  

Financiën 

 

 

 

 

mailto:piano@pianolovrovic.be
mailto:Paul.lavigne@telenet.be

