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East Coast Charity Rally 
Beste vrienden van Ronde Tafel 92 Knokke-Heist, 

Beste liefhebbers van rally’s, lekker eten en samen zijn, 

 

Na twee geslaagde edities van onze East Coast Charity Rally willen we jullie graag 

opnieuw uitnodigen op onze Derde rondrit. We hebben niet bij de pakken blijven zitten 

en hebben ook deze keer geprobeerd een uitdagende toer in elkaar te steken op voor 

jullie onbekend terrein.  

Het beproefde concept van het luxeontbijt gekoppeld aan fijne stops met leuke 

proeven en mooie en lekkere lunch- en dineer-locaties zullen we ook ditmaal 

proberen ten volle toe te passen.  

Net zoals op de vorige editie zullen we ook dit jaar onze netwerk get-together 

organiseren voor onze sponsors. Een gezellig samenzijn wordt gecombineerd met een 

fijn diner. Zodoende hebben jullie ook de kans elkaar te leren kennen op een iets 

zakelijkere, doch luchtige manier, alvorens de volgende dag de route aan te vatten. 

 

Schrijf alvast in de agenda volgende data: 

 

23 juni 2023 

Netwerk Get-Together voor Sponsors 

24 juni 2023 

3rd East Coast Charity Rally 

 

Hebben jullie verdere vragen betreffende de rally, sponsormogelijkheden of andere 

gerelateerde zaken, aarzel dan alstublieft niet om ons te contacteren! We zijn er 

voor!  

We hopen alvast op een talrijke opkomst! 
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Round Table 92 Knokke-Heist 
 

WIE ZIJN WE?  

Round Table 92 Knokke-Heist is een vereniging voor heren tussen de 25 en 40 jaar oud. 

Heren die de onderlinge vriendschap hoog in het vaandel dragen. Jonge mannen die 

zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. Gedreven leden die hun expertise en 

tomeloze energie willen inzetten voor het goede doel. Kortom, mannen die kennis en 

ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie. 

 

WAT DOEN WE? 

Tafelavonden 

Een Tafelaar is lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. 

Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of 

gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen 

in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen 

professionele achtergrond en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van 

kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.  

Evenementen  

Buiten de tweewekelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars tal van interessante 

mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het Zonebestuur waar elke lokale 

Tafel onder valt, organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of 

een evenement. Het Nationaal Tafelbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse 

vergaderingen voor alle leden. 

Round Table International  

Een van de doelstellingen van de Ronde Tafel is het bevorderen van vriendschap en 

wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Ronde Tafel diverse 

internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend 

internationaal netwerk op te bouwen. Round Table International bestaat uit 50 

landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen 

jaarlijks diverse internationale meetings bezoeken waarbij leden uit (delen van) de 

hele wereld samenkomen. Daarnaast vinden internationale evenementen plaats 
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waaraan de International Relations Officer en de President namens onze Ronde Tafel 

deelnemen. Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels die 

hetzelfde Tafelnummer hebben. Zij ontmoeten elkaar op zogenaamde worldmeetings. 

Tenslotte hebben de landelijke serviceprojecten vaak een internationaal karakter. 

Voor die projecten wordt veelal samengewerkt met partners in het buitenland. 

 

Waarvoor staan we? 

1. De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en 

sociale bezigheden bevorderen.  

2. Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling 

der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.  

3. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren 

bevorderen en uitbreiden.  

4. De uitstraling der vereniging doorheen de wereld begunstigen.  

De vereniging verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, 

conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, 

confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is. 
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Onze Sociale Projecten 
 

De Ronde Tafel is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze 

in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Ronde Tafel brengt met zich mee om 

hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Lokale Tafels 

kennen elk hun eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke 

serviceproject. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt 

gekozen. 

De projecten die in 2023 ondersteund zullen worden door Ronde Tafel 92 Knokke-

Heist zullen op een later tijdstip worden meegedeeld. 

Vorige editie hebben we volgende projecten ondersteund:  

- regionaal: Mama’s voor Kinderen: Mama's voor Kinderen is, onder meer, een 

winkel met kinderkleren, speelgoed, kinderbedden, kinderboeken, ... Kortom 

alles wat kinderen nodig hebben vanaf hun geboorte tot ze zowat twaalf zijn. 

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen er hun inkopen doen aan 

zeer democratische prijzen. 

- nationaal: Michael Van Waeyenberge Fonds: Om leukemiepatienten en hun 

familie te helpen op financieel, psychologisch en therapeutisch vlak organiseert 

het Michael Van Waeyenberge Fonds verschillende activiteiten om fondsen in te 

zamelen. 

- internationaal: Oekraine: Onder leiding van Ivan Sabbe en zijn partner 

Anastasiia Novikova wordt er logistieke steun verzorgd voor de Oekrainse 

bevolking in deze barre oorlogstijd. 
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Onze RT92 Leden 
 

Mathieu Deroo – Voorzitter         

David Fonteyne – Past-Voorzitter 

Benoit Strypsteen – Vice-Voorzitter 

Laurens Degroote – Penningmeester 

Armin Wintein – Secretaris         

Bram Monteyne – I.R.O.          

Christophe Spaas – P.R.O.        ECCR Comite 

Laurens Lannoye – Chef Pot Pot 

Maxim Salens – Voorzitter ECCR Comite      ECCR Comite 

Alexander Van Hoecke 

Anthony Ingelbrecht 

Cedric Lanckriet 

Frederic Vander Stichele 

Laurens Theys 

Niels De Sonneville 

Peter De Sutter 

Stein Watteeuw 

Stephan Lemahieu 

Steven Verhasselt 

Thibault Jonnaert 

Thomas Watteyne 

Wim Huys 

Yann Callaert 

Lukas Chielens             Would-Be  
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Sponsor- en deelnamepakketten 
 

Pakket Bougie          €650 

1/2 blz. sponsoring in Roadbook – Fotowall (klein) – Website  

Netwerk Get-Together (2 personen) 

 

 

Pakket Piston               €1.000 

1 Inschrijving (2 personen/wagen) – 1 Roadbook – Breakfast, Lunch & Dinner 

1/2 blz. sponsoring in Roadbook – Fotowall (klein) – Website 

Network Get-Together (2 personen) 

 

 

Pakket Vilebrequin              €5.000 

2 Inschrijvingen (2 personen/wagen) – 2 Roadbooks – Breakfast, Lunch & Dinner 

Rallysticker – Rallyplaat – 2 blz. sponsoring in Roadbook – Fotowall (groot) 

Website – Network Get-Together (10 personen)       * Maximum 2 partners 

 

* Uw inschrijving en/of sponsoring is pas actief na goedkeuring van de organisatie en na ontvangst van het volledige 

sponsorbedrag. 

 

 

 

 

Contacteer ons voor meer informatie! 

 

Christophe 0477/29.65.65              Maxim 0478/581.589 


