Beste Leden en sympathisanten,

Hemiksem, Augustus 2018

De tijd vliegt….
4 jaar zijn we verder, 4 jaar waar er keihard is gewerkt maar vooral 4 jaar waarin we enorm gegroeid zijn.
Zo hebben wij dit jaar, 4 vakantieweken alvast gehad en staat er nog ééntje gepland in de herfstvakantie,
goed voor 30 gezinnen of 150 blije gezichtjes.
Onze gezinnen worden nog steeds ondergebracht in de mooie huisjes van Casa-Ametza te Brasschaat.
En onze groepsuitstap is er eentje waar we ook bij trouw aan zullen blijven…als een heuse filmster met de
limo
naar de film.

We werden ook zelf gefilmd door het Nielse Mulimedia97 die ervoor gezorgd heeft dat wij een promotiefilmpje
hebben over onze werking.

Net zoals vorig jaar zullen wij ook dit jaar te vinden zijn op tal van jaarmarkten en kerstmarkten en gaan we
de bekende speculoos van Vermeiren verkopen, wij hebben alvast 600 kilo speculaas besteld.
De Firma Vermeiren uit Bornem heeft ons ook gesteund met dit project.

We zijn ook één van de goede doelen die u kan kiezen bij de Warmste week.
Zo hebben wij vorig jaar van Minister Vandeurzen een mooie cheque ontvangen van 50.000 euro en daar
boven hebben er al verschillende acties plaats gevonden voor onze VZW.

Ook kregen we de steun van Proviron ,een bedrijf uit Hemiksem.
Zij hebben een mooi bedrag geschonken, waardoor we een extra week konden reserveren, deze is
doorgegaan in de Paasvakantie.
Hiernaast hebben we ook bijdrages verkregen van Passwerk, Umicore, Erics, Bibofisc die voor ons een
aparte actie de dodentocht heeft opgezet.
Onze kaas-en wijnavond is ondertussen al aan de 4de editie toe en nog steeds met succes, telkens kunnen we
rekenen op een 120tal personen.
Het word je alvast duidelijk: VZW Villa Max begint op de kaart te staan!!!!
Ook nieuw sedert dit jaar houden wij de bar open op tal van optredens die plaats vinden in het Capitol te
Gent, ook dit leverde ons meer dan 5000 euro op.
Alles gaat razendsnel, Villa Pardoes ons voorbeeld uit Nederland heeft begin dit jaar beslist om de fakkel
aan ons over te dragen…de Belgische gezinnen die zich bij hen aanmelden worden doorverwezen naar ons.
Om deze toeloop van aanmeldingen te kunnen blijven volgen, hebben we ook een paar belangrijke
beslissingen moeten nemen.
Zo hebben we een medewerker moeten zoeken, Yves zal vanaf 1 oktober onze VZW bij de bedrijven gaan
bekend maken.
Zoals ik al begon DE TIJD VLIEGT……………
Naar volgend jaar toe kan ik alvast zeggen dat we opnieuw 5 vakantieweken zullen organiseren en dat de
aanvraag naar het ministerie van financiën voor de fiscale attesten en sponsorwerving centraal zal staan.
Uiteraard willen wij u met deze brief dan ook van harte danken voor uw lidgeld of donatie aan onze VZW.
Dankzij jullie heeft onze VZW VILLA MAX deze groei kunnen maken.
Mogen wij terug op U beroep kunnen doen voor een schenking of actie (aarzel dan niet om ons te
contacteren en wij denken graag mee na over nieuwe acties.)
Ook het jaarlijkse lidgeld van 12 euro is een belangrijk criterium voor onze fiscale erkenning.
Daarnaast doe ik ook een warme oproep:
Heeft u een paar uurtjes per jaar vrije tijd, u ziet het zitten om de lachende gezichtjes zelf te kunnen zien of
mee te helpen aan….ook hier horen wij jullie graag.
Met vriendelijke groeten,

Marleen Arnouts
voorzitter van VZW Villa Max

