Nieuwsbrief kringgildedag 2020, editie 1 – oktober 2019

Beste leden, sponsoren en belangstellenden,
Op dit moment kunnen we zeggen dat de trein voor de kringgildedag langzaam
op gang begint te komen.
Achter de schermen is het bestuur van het gilde en het bestuur van de stichting
druk doende met de voorbereidingen, maar ook de commissie PR en de
commissie sponsoring draait al op volle toeren.
Wat is er onder andere al gebeurd:
Het bestuur:
We hebben een stichting opgericht om deze kringgildedag in goede banen te leiden.
Daarnaast is het bestuur bezig met het opzetten van een goede begroting.
We hebben ook regelmatig contact met de burgemeester en met diverse andere betrokken
personen van gemeente Heeze-Leende.
De terreinen voor zowel de wedstrijden en feest als voor de parkeervoorzieningen zijn vast
gelegd. De optocht route is bepaald en het dag programma staat in de steigers.
Ook zijn de indexen van de draaiboeken voor de verschillende commissies ‘in voorbereiding’.
De PR commissie:
Deze commissie heeft al hard gewerkt, zo hebben zij de slogan en de lay-out van het drukwerk
bedacht en gemaakt. Ook zijn er al diverse dingen afgedrukt zoals flyers, maar ook het
briefpapier en het drukwerk voor de sponsorcommissie.
Daarnaast hebben zij ook een nieuwe website gemaakt die al actief is en door de PRcommissie actueel gehouden zal worden. Deze site is te bereiken via de volgende link:
www.kgd2020.nl.
Zij hebben natuurlijk wel de input nodig van de diverse commissies om deze actueel te houden.
Daarnaast zorgen zij via facebook voor de actuele berichten en onderhouden ze verder de
diverse contacten met de pers.
Daarnaast zijn ze volop bezig met het verder uitwerken van het PR-plan/tijdslijn.
Denk hierbij aan posters, banners etc. om dit weekend duidelijk en herkenbaar op de kaart te
zetten.
De sponsorcommissie:
Ook deze heeft niet stil gezeten en heeft onder andere de sponsorpakketten samengesteld en
ook de sponsorlijsten bijgewerkt.
Verder is het eerste sponsorcontract uitgereikt aan onze beschermheer Piet van Weert.
Op 7 juni 2019 was het exact een jaar tot aan de grote feestdag zelf. Een mooie gelegenheid
tot de opening van het Kringgildejaar. De Regerend Deken Erik van Happen overhandigde
hierbij officieel het eerste Sponsorpakket uit aan de Beschermheer van het gilde, de heer

Piet van Weert. Hiermee kwam de voorbereiding op het feestweekend in een
stroomversnelling.

En ondertussen zijn ook de eerste sponsorcontracten getekend.
Nu is dit natuurlijk niet door de commissie zelf allemaal te realiseren dus vragen wij ook aan
de leden zich in te zetten om sponsoren te benaderen zodat wij als gilde met een gezonde
financiële achtergrond dit feestweekend kunnen beginnen.
Tot zover de stand van zaken.
Even voor de agenda om vast te noteren:
Van af dinsdag 2 juni beginnen we met de opbouw van het terrein.
Op woensdag 3 juni hebben we vele handen nodig overdag voor het plaatsen van de tent.
Een ieder die in de mogelijkheid is deze dag vrij te houden zouden we erg waarderen.

Ook na het feest moet er natuurlijk opgeruimd worden. Dit doen we op maandag
8 juni en het afbreken van de tent op dinsdag 9 juni. Ook deze beide dagen
hebben we vele handen nodig, dus ook hierbij indien mogelijk deze dagen
reserveren om mee te komen helpen.
Bij voorbaat dank
Maar nu verder:
Op zeer korte termijn zullen ook diverse andere commissies in het leven geroepen worden.
Binnen die commissies zullen ook diverse werkgroepen gevormd kunnen gaan worden.
De volgende commissies kommen hierbij aan bod:
 Horeca en terrein commissie
 Schiet commissie
 Wedstrijden en standaard rijden commissie
 Heilige mis / optocht / tentoonstelling commissie
Denk eens alvast na welke commissie bij jou past, immers vele handen maken licht werk
Geef dit door aan Ad Kees: adkees@outlook.com of tijdens de komende leden vergadering.
Zodat we hopelijk op 8 juni 2020 kunnen zeggen:
Dit mooie feest hadden we met zijn alle goed voor elkaar.

