Sponsoring Nazomerfeesten Wijdewormer
Het Comité Nazomerfeesten organiseert van dinsdag 28 tot en met zondag 2 september a.s. weer de “alom
bekende” Feestweek. Jong en oud kunnen deelnemen aan een gevarieerd programma met o.a. de activiteiten
voor de kinderen, playbackshow voor buurtverenigingen en op zondag het hoogtepunt voor de inwoners van de
polder: “de 43e Zeskamp”. 14 buurtverenigingen bestrijden elkaar om de eretitel “Buurt van het jaar”. Met ingang
van de donderdagavond, spelen er elke avond gerenommeerde bands en DJ´s in en om het dorpshuis en kan er
heerlijk gefeest worden. Deze “feestweek” is tot nu toe altijd een geweldige happening gebleken waar alle
inwoners van onze polder naar uitkijken. Ook dit jaar organiseren wij weer het Steenwerpen. In teams van 6
personen zal worden gestreden om de titel Kampioen Steenwerpen. Wilt u deelnemen met een ploeg dan is dat
natuurlijk mogelijk. U kunt zich opgeven via onze pagina op Facebook of onze website www.ocwijdewormer.nl.
Ook kunt u als sponsor met uw bedrijf natuurlijk deelnemen aan het Volleybal voor bedrijven. Ook hiervoor
kunt u inschrijven bij via onze website of Facebook.
Door financiële ondersteuning van bedrijven zoals het uwe en zelfwerkzaamheid van een groot aantal
vrijwilligers, zijn wij in staat om de kosten voor het organiseren van een dergelijk evenement te beperken. Om de
begroting voor dit jaar weer rond te krijgen vragen wij u, evenals in voorgaande jaren om een financiële bijdrage
ter ondersteuning van onze activiteiten. In “ruil” daarvoor bieden wij U:
Naamsvermelding op onze sponsorborden
Naast de naamsvermelding op onze sponsorborden
zullen wij gedurende de feestweek een door u
beschikbaar gestelde vlag laten wapperen of een door
u beschikbaar gesteld reclamebord ophangen
Naast het wapperen van de vlag en de vermelding op
de sponsorborden een vermelding op de website
www.ocwijdewormer.nl Uw logo voor vermelding op
onze website kunt u mailen aan
ocwijdewormer@gmail.com. Indien mogelijk zal tevens
een doorlink naar uw eigen website worden geplaatst.

€ 50,€ 100,-

€ 125,-

Een bijdrage van meer dan € 125 is natuurlijk altijd welkom en geeft naast vermelding op de website
www.ocwijdewormer.nl , het laten wapperen van bedrijfsvlag of presentatie van reclamebord, als extra, een
vermelding door onze speaker tijdens één of meerdere spelonderdelen.
U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken naar onze rekening bij de Rabobank te Purmerend,
rekeningnummer NL44RABO0354125311 t.n.v Stichting Festiviteiten Wijdewormer. Mocht u de voorkeur
geven aan een andere wijze van betalen, neemt u dan even contact op via email ocwijdewormer@gmail.com
zodat u hierover met hen nadere afspraken kunt maken.
Wij danken u namens de Wijdewormer gemeenschap bij voorbaat voor uw welwillende medewerking en
vanzelfsprekend bent u hierbij van harte uitgenodigd om bij de diverse onderdelen aanwezig te zijn of deel te
nemen.
Namens het Oranje Comité Wijdewormer,
Benno Laan, voorzitter

