Beste lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van
Cv. de Kainbongels,
Zoals jullie misschien wel weten, zijn wij sinds 2014 als Carnavalsvereniging
actief in ons dorp. Wij zijn nog steeds in ontwikkeling en groeiende. Dat is de
reden waarom wij jullie graag op de hoogte willen gaan houden met het geen
waar wij mee bezig zijn! En wat wij doen daar zijn wij trots op! Dat willen wij
graag delen met jullie.
Ten eerste: wij zijn héél blij met wat jullie doen met jullie financiële bijdrage,
want zonder jullie, kunnen wij niets betekenen voor ons dorp! Dat mag voorop
staan. Hartelijk dank daar voor.
Ten tweede: is er weer genoeg te melden betreft onze nieuwe ontwikkelingen die
onze vereniging gaan invoeren voor komend seizoen Carnavals plezier!
Nieuwe ontwikkelingen:












Nieuwe outfit en danslaarsjes voor onze Dansmariekes..
Evenementen/activiteiten worden vanaf heden van A t/m Z door de
vereniging volledig georganiseerd.
De eerste editie van “Kainbongelstads Courant” op Tabloid formaat van 20
pagina’s valt in Oktober 2017 bij 5000 huishoudens op de deurmat. Met
leuke anekdotes, verhalen, terugblikken op evenementen en ruimte voor
sponsoren voor naamsbekendheid. En nog veel meer!!!!
Uitbreiding activiteiten op het” Kindercarnaval”.
Sponsoren worden per heden gepromoot middels een verlichte digitale
beamer projectie op onze evenementen!
Alle betrokken partijen worden met enige regelmaat op de hoogte
gehouden van onze ontwikkelingen middels een nieuwsbrief.
Alle betrokken partijen worden op de hoogte gehouden en uitgenodigd
voor onze evenementen.
Onze vernieuwde website en webshop is in de lucht: kijk op:
cv-dekainbongels.nl. Hier vinden jullie ook onze vlaggen en sjaals in de
webshop.
Trachten meer actieve en passieve sponsoren en donateurs te werven.
Daarom willen wij jullie ook vragen om ons mee te helpen en in jullie
netwerk te inventariseren of er mogelijk een potentiële donateur of
sponsor kandidaat aanwezig is. Aanmelden kan via email op:
info@cv-dekainbongels.nl. Wij zien eventuele reacties graag tegemoet.

Ten derde: onze eerst volgende evenementen staan weer voor de deur. Daar
nodigen wij jullie uiteraard hartelijk voor uit. Namelijk:

Dit was het voor dit moment. Hopelijk tot ziens op onze evenementen!!!
Namens Cv. De Kainbongels:

Tot ziens!!!
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