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Haanrade – Kerkrade, april 2019 

 

Betreft: verzoek financiële bijdrage 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Kruisboogschutterij “St. Hubertus” Haanrade bestaat dit jaar 125 jaar. Dit jubileum zullen wij in het weekend van 21 

t/m 23 juni groots gaan vieren in het feestpaviljoen op onze schuttersweide aan de Meuserstraat te Haanrade. 

 

Het programma van dit jubileumweekend, treft u bijgaand aan. 

Hoogtepunt vormt de organisatie van het internationaal schutterstreffen op zondag 23 juni. 

Aan dit schutterstreffen met optocht wordt deelgenomen door schutterijen en muziekverenigingen uit Nederland, 

Duitsland en België. 

 

Om dit evenement laagdrempelig te houden, zal er tijdens alle dagen geen entree worden geheven. 

 

Aan de organisatie van dit evenement zijn uiteraard onkosten verbonden. 

De tijd dat dit soort evenementen financieel zelfvoorzienend zijn, is voorbij en zodoende zijn wij financieel mede 

afhankelijk van subsidies en sponsorinkomsten. 

Door middel van dit schrijven willen wij u verzoeken om waar mogelijk, een donatie/sponsoring voor onze 

vereniging in de organisatiekosten van dit evenement in overweging te nemen. 

 

Bijgaand treft een overzicht aan van sponsormogelijkheden. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om in 

onderling overleg een sponsorpakket op maat samen te stellen. Wanneer u hiervoor kiest, zullen wij contact met u 

opnemen. 

 

U mag ervan verzekerd zijn dat wij een eventuele financiële bijdrage verantwoordelijk zullen besteden en zorgen 

voor een prachtig cultureel evenement. 

 

Eventueel toegekende sponsorbedragen kunnen betaalbaar gesteld worden op onder vermeld bankrekeningnummer. 

 

Wanneer u over nadere informatie wenst te beschikken, zijn wij te allen tijde bereid om deze te verstrekken. 

 

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen wanneer wij de bijgevoegde bijlage ingevuld van u retour mogen 

ontvangen. U kunt deze retour zenden aan ons postadres zoals vermeld in de voettekst of middels een e-mailbericht 

aan info@schutterijhaanrade.nl  

 

Wanneer wij binnen enkele weken niets van u vernomen hebben, willen wij ons de vrijheid nemen om vrijblijvend 

contact met u op te nemen. 

 

Hopend op een positief bericht uwerzijds, verblijft met een waardering van hoogachting namens schutterij “St. 

Hubertus” Haanrade 
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