Het “Kerstdorp van Latem” LC Sint-Martens Latem
Wat zijn de succesfactoren voor dit een unieke concept in België dat meer dan
60.000 euro opbrengt ten voordele van meer dan 20 initiatieven?
Lions Club Sint-Martens-Latem organiseert (LC SML) voor de 16de keer het
“Kerstdorp” in samenwerking met de gemeente van Sint-Martens-Latem. Dit initiatief
is uitgegroeid tot een uniek concept in België en wordt zowel binnen de Lions als
door de buitenwereld als een succesvol evenement aanzien. Zeker, er zijn ook
andere Lions-evenementen die groter zijn of meer opbrengen, maar die delen
nagenoeg dezelfde factoren die het tot een succes brengen.
Eén van die factoren is het feit dat de ‘Goede Doelen’ rechtstreeks worden
betrokken bij dit initiatief. LC SML biedt hen immers de mogelijkheid om aanwezig te
zijn op het Kerstdorp. Dit biedt hen niet alleen de mogelijkheid om wat extra geld in
het laadje te brengen, maar bovenal om hun organisatie aan het publiek kenbaar te
maken en dus extra sympathie en appreciatie te krijgen voor hun werking.
Het Kerstdorp van Sint-Martens-Latem is geen commerciële organisatie en ook dit is
uniek. De kraampjes en standjes op het Kerstdorp worden uitgebaat door nagenoeg
alle lokale verenigingen van de gemeente: van de seniorenraad, tot de jeugdbewegingen, van sportclubs, tot de plaatselijke harmonie, creatieve hobbyclubs, enz.
Daarnaast zijn ook alle scholen van Latem aanwezig. Kortom: Het Kerstdorp
mobiliseert de verenigingen, hun sympathisanten en de inwoners van Latem en
daardoor heeft het Kerstdorp een grote externe draag- en aantrekkingskracht.
Bovendien ontvangen alle deelnemende verenigingen een vaste bijdrage voor hun
inspanning, naast de opbrengst die ze halen uit hun eigen verkoop.
De Lions Club van Sint-Martens-Latem betrekt ook vele lokale (en minder lokale)
handelaars bij dit initiatief: meer dan 250 bedrijven, zelfstandigen en lokale
handelszaken steunen het Kerstdorp. Aangezien hun sponsoring hen ook een direct
voordeel oplevert in de vorm van een consumptiebon voor een drankje en een hapje,
bezoeken de meesten - na hun openingsuren - het Kerstdorp met klanten en
vrienden en geven dus op deze wijze ook een extra impuls aan de sfeer en
gezelligheid. Deze rechtstreekse return voor de sponsors beschouwen wij ook als
een te koesteren succesfactor.
Natuurlijk er is ook nog de ‘hands on samenwerking’. Samen met de bewoners van
één van de Goede Doelen die LC SML steunt, verdelen de leden van LC SML de
brochures huis-aan-huis in Sint-Martens-Latem en omringende gemeentes.
Daarnaast is er ook nog de samenwerking met een LEOclub. En ‘last but not least’:
door de ‘drive’ van ons organisatiecomité, het enthousiasme van onze leden en hun
partners voor de medewerking aan de opbouw en afbraak van het Kerstdorp en de
bediening van onze gasten, het werk in de keuken enz. blijft de betrokkenheid van
het dorp, haar inwoners, de gemeentediensten, het gemeentebestuur, de

verenigingen niet achter en dus beschouwen wij deze ‘hands on samenwerking’
eveneens als een onmisbare bijdrage tot een succesvol initiatief.
Contactpersoon Kerstdorp Lions Club Sint-Martens Latem: Dirk Wauters
(0495/59.10.71)
Ook dit jaar zal er een nieuwe editie doorgaan op 15 en 16 december, dit wordt
voorafgegaan door ons kerstconcert op vrijdagavond 14 december.
Meer info, het programma en sfeerbeelden (editie 2016): www.latem-kerstdorp.be
Dirk Wauters – LC Sint-Martens-Latem

