
Beste vereniging 
  
Vorige zomer vond de eerste editie van het evenementenplein plaats. Tijdens deze periode mochten we genieten 

van heel wat verenigingen die op het plein, achter OostCampus, de start van de zomer kleur gaven. Heel wat 

verenigingen waren meteen vragende partij voor een editie in 2023. 
  
Bij deze het officiële, goede nieuws: het evenementenplein komt terug tijdens de zomer van ’23! 
  

        
  
Inschrijven, om mee te doen aan deze zomerse pop-up, kan vanaf maandag 19 december.   
Eind januari willen we het programma graag afkloppen en communiceren naar de deelnemende verenigingen. Zo 

kan iedereen tijdig starten met de voorbereiding en de organisatie van de weerhouden evenementen en 

activiteiten. Wacht dus niet te lang om de deelname van jullie vereniging te bespreken en hou een gaatje in jullie 

agenda om in te schrijven! 
  
Bij jullie eventuele inschrijving (vanaf 19 december dus) zullen we ook al even polsen naar onderstaande zaken: 

 Welke activiteit willen jullie organiseren? 
 Wat is de doelgroep van jullie activiteit of evenement? 
 Wat is jullie motivatie voor de uitgekozen datum? 
 Zijn jullie bereid om samen te werken met een andere vereniging om een evenement of activiteit te 

organiseren? 
  
Hebben jullie bij inschrijving nog geen concrete antwoorden? Geen paniek! Nog niet alle vragen moeten 

beantwoord worden, maar met de antwoorden kunnen wij achter de schermen alvast aan de slag. 
  
Wil je graag met ons (Benjamin, Anke of Geert) samenzitten om enkele zaken te bespreken, vragen te stellen of mee 

te brainstormen? Neem dan zeker contact met ons op. Mailen mag naar evenementen@oostkamp.be en telefonisch 

zijn we bereikbaar op het nummer 050 819 900. We gaan met veel plezier samen met jullie aan de slag om er terug 

een geslaagde editie van te maken. 
  
Wij hopen alvast terug heel wat enthousiaste verenigingen met ambitie te mogen verwelkomen op het 

evenementenplein! 
  
Tot binnenkort! 
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