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Omschrijving paviljoenfeesten
Wat ooit begon als een kookwedstrijd voor naburige jeugdverenigingen en sympathisanten,
is ondertussen uitgegroeid tot een uniek openluchtfestijn. Dat de paviljoenfeesten uniek
zijn in hun soort, is vooral te danken aan de locatie: “het Paviljoen” (ons scoutsterrein).
Op de open ruimtes, tussen alle bomen die het paviljoen rijk is, zet onze scoutsgroep elk
jaar een fuiftent neer en wordt er een bodega gebouwd. Deze liggen iets uit elkaar
waardoor er een verpozingsruimte vrij komt in het midden, sfeervol verlicht door
guirlandes in de bomen. Alles tezamen: het ‘ambachtelijke’ karakter, de lichtjes in de
bomen, het houtvuur in de bodega… geven de paviljoenfeesten telkens een unieke sfeer en
gezelligheid.
De paviljoenfeesten is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt in het laatste
weekend van april. De paviljoenfeesten vinden dit jaar dus plaats op 28 april 2018.

Vrijdag: Quiz
Zoals vorig jaar organiseren we op vrijdagavond eerst nog een leuke quiz in onze
feesttent. Zo strijden de allerbeste teams van Essen en omstreken voor een leuke prijs.
Drankjes en hapjes worden uiteraard voorzien.

Zaterdag: Kookwedstrijd + Fuif
Om 16u00 starten we met de kookwedstrijd waar men per groepje van 6 personen een zo
smakelijk mogelijk gerecht moeten klaarmaken op houtvuren. Het zijn vooral naburige
jeugdverenigingen die hier op afkomen. Gemiddeld kunnen we rekenen op een opkomst
van 130 tot 150 man.
Rond 21u00 gaan de fuiftent en de bodega open. Ons doelpubliek zijn mensen tussen de 16
en de 30 jaar. Enerzijds ontvangen wij heel wat jongeren uit andere verenigingen, van
leden tot leiding. Die jongeren komen vooral voor de fuif. Anderzijds richten we op ons
oud-leiding en andere, die nog eens een pintje willen gaan drinken met wat vrienden. Zij
komen naar onze uitgebreide bodega.
Zoals elke jeugdvereniging in Essen profiteren wij van het concept “beschermd weekend”.
Onder de verenigingen is een afspraak gemaakt dat elke vereniging eenmaal per jaar het
monopolie krijgt op het organiseren van een fuif. Dit wil dus zeggen dat geen andere
jeugdvereniging tegelijkertijd iets organiseert. Zodoende krijgen de “beschermde fuiven”
een groter succes. We verwachten elk jaar om en bij de 800 man.
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Doel paviljoenfeesten
We organiseren de Paviljoenfeesten om een beetje geld binnen te halen voor onze
groepskas. Dit geld wordt volledig gebruikt om er voor te zorgen dat onze leden een leuk
jaar en een onvergetelijk kamp krijgen aan democratische prijzen.

Contact
Het paviljoen is iets groter dan een hectare waarvan wij in totaal net meer dan de helft
gebruiken. Het is gelegen in Essen (-Heikant), op ongeveer 2 km van het station.
Adres:
Domein Paviljoen
Scouts en Gidsen Heikant
Velodreef 69a
2910 Essen

Verantwoordelijke sponsoring:
Shinta Vanderzande
Velodreef 126
2910 ESSEN
0471285268
groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be

Rekeningnummer Scouts Essen-Heikant:

IBAN: BE41 7512 0426 9310
BIC: AXABBE22
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Voorstellen voor sponsoring
Pakket 1: €25
-

Naam op antwoordboekje quiz in gewoon lettertype
Naam op facebook
2 inkomkaarten

Pakket 2: €50
-

Naam op antwoordboekje quiz in groot lettertype en in het vet
Naam + logo op website en facebook
2 inkomkaarten
Logo komt in de logoquiz

Pakket 3: € 75
-

Logo op de posters
Logo op antwoordboekje quiz
Naam + logo op website en facebook
Projectie logo tijdens quiz
4 inkomkaarten

Pakket 4: € 100
-

Logo op antwoordboekje quiz
Logo op de poster
Projectie logo tijdens quiz
Spandoek op het terrein tijdens fuif
Consumptiebonnen ter waarde van €10
Naam + logo op website en facebook
4 inkomkaarten

Pakket 5: Materiële sponsoring
Wij staan natuurlijk ook open voor andere ideeën! Ook materiële sponsering is welkom!
Wij zoeken nog een aantal prijzen voor de winnaars van onze quiz. Ook een mooie
hoofdprijs is altijd welkom.
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