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Seizoen 2017 – 2018

16 oktober 2017

Als voorzitter van de ActiviteitenCommissie kan ik jullie mededelen dat we, net als vorig seizoen, met de
activiteiten die we hebben gedaan, weer meer geld hebben opgehaald dan vorig jaar. Dit jaar zijn we over
de € 10.000,- gekomen.
We hebben nu al een aantal jaren meerdere vaste activiteiten;
Te noemen, het beachvolleybaltoernooi dat ieder jaar weer groter wordt en de baklever en
bakbloedworstactie. Deze 2 acties leveren allebei elk jaar meer dan € 2000,- op.
Daarnaast is de kerstmarkt ook niet meer weg te denken. Dit levert elk jaar rond de € 400,- op voor de
vereniging.
Dit jaar hebben we de bolchrysanten verruilt voor de zomerbloeiers.
De bolchrysanten actie was altijd aan het begin van het seizoen en daardoor was er altijd weinig animo. Dit
jaar hebben we voor het eerst de zomerbloeier actie gedaan in samenwerking met Kwekerij Timmerhuis.
Dit heeft voor de eerste keer € 551,- opgeleverd.
Deze actie mòet en kàn beter.
Onze vereniging had ook nog een jubileum afgelopen seizoen. Dit hebben we op zaterdag 17 Juni gevierd
bij de Dorperesch. De activiteiten commissie heeft het feest voor de mini’s georganiseerd. En Heren 1 de
middag activiteit, barbecue en het avondfeest. En de hele dag was super geslaagd.
Tenslotte hebben we heel Denekamp en omstreken een knallend uiteinde bezorgt met de vuurwerkactie.
Afgelopen jaar werd dit geregeld door Frank Postel, Rob Oude Bruinink, Mathijn Froeling en ikzelf.
En natuurlijk velen van de vereniging die hebben geholpen met de verkoop.
Deze actie heeft € 5304,- opgeleverd.
Omdat de actie zo goed is verlopen hebben we besloten om het dit jaar weer te gaan doen. Dit jaar is de
organisatie in handen van Heren 1.
Omdat oudejaarsdag op een zondag valt en er op zondag geen vuurwerk mag worden verkocht in het hele
land zijn 28, 29 en 30 December de verkoopdagen.
Deze dagen zullen we van 9.00 uur tot 21.00 uur gaan verkopen.
Maar wederom hebben we jullie hulp nodig bij de verkoop.
Kom straks na de vergadering bij mij om alvast een plekje in te nemen op èèn van de verkoop dagen.
Om dit jaar weer over de € 10.000,- aan opbrengsten te komen hebben we jullie hulp weer hard nodig bij
alle activiteiten!!
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