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Poortvliet,  12 november 2018 
 
Geachte heer of mevrouw, 

INLEIDING 

Het Activiteiten Comité Poortvliet heeft in dit jaar een groot aantal activiteiten kunnen uitvoeren dankzij 
de financiële medewerking van diverse bedrijven in Poortvliet. 
 
Wat hebben we allemaal kunnen realiseren? 

1. 25 november 2017: een gezellige Sint Nicolaas-intocht met muziek-pieten en een luxe cabrio 
om Sint te vervoeren. 

2. 24 januari 2018: een ouderenmiddag in ’t Ouwe Raed’uus met ca 30 enthousiaste 
aanwezigen. Een lezing door Kees Slager en de klederdrachtgroep Tholen. 

3. 14 maart 2018: de kinderdisco in het gebouw van de voormalige peuteropvang met 26 
kinderen met eigen DJ. 

4. 23 maart 2018: in de gymzaal was een decor gebouwd waarbij zo’n 55 kinderen met lasers 
konden gamen. 

5. 13 juni 2018: de buitenspeeldag voor de jeugd op de Markt met diverse speelwerktuigen en 
een grote zandberg trok ook ruim 25 kinderen. 

6. 30 juni 2018: Dankzij een heel warme zomerdag met meer dan 30gr bleef het aantal 
bezoekers een beetje aan de lage kant maar met ruim 70 kramen was het centrum goed 
gevuld. 

7. 22 september 2018: de buren(mid)dag in ’t Ouwe Raed’uus werd bezocht door een 50-tal 
jonge en oudere inwoners die enthousiast voor de Bingo prijzen streden. 

8. 17 oktober 2018: de 2e ouderenmiddag van dit jaar werd een actieve middag met sjoelen, het 
maken van een herfststukje, het maken van kerstkaarten schilderen van een eigen schilderij. 
Alle 20 onder het genot van een glaasje advocaat. 

9. 26 oktober 2018: de lichtjesoptocht met led-foamsticks bracht een kleine 200 personen onder 
muzikale begeleiding van de Vosseblaozers op de been. 

 
Alle activiteiten zijn gepubliceerd op onze website (www.activteitencomitepoortvliet.nl) en uiteraard 
ook via de facebookpagina (www.facebook.com/activiteitencomitepoortvliet) welke op dit moment al 
meer dan 200 volgers heeft. 
 

SPONSOREN 
 
U was helaas geen sponsor die het bovenstaande mogelijk heeft gemaakt en wij hopen dat u bereid 
bent ons in 2019 wel te ondersteunen. Een onmisbare schakel in de financiële gang van zaken van 
elke stichting zijn de bijdragen van de met ons samenwerkende bedrijven, giften en subsidies. Zonder 
uw steun is het niet mogelijk om evenementen/festiviteiten te realiseren. 
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Blad 2 bij brief aan onze mogelijke sponsor:  
 
Wat kunnen wij u bieden?  
Wij bieden u vier mogelijkheden ter ondersteuning: 

1. Pakket A ter waarde van € 200,00: 
a. Bedrijfslogo en naamsvermelding op ons jaarprogramma 
b. Naamsvermelding op onze website met een link naar uw website 

2. Pakket B ter waarde van € 100,00: 
a. Bedrijfslogo en naamsvermelding op ons jaarprogramma  
b. Naamsvermelding op onze website zonder link naar uw website 

3. Pakket C ter waarde van € 50,00: 
a. Naamsvermelding op ons jaarprogramma 
b. Naamsvermelding op onze website 

4. Pakket D ter waarde van € 25,00: 
a. Naamsvermelding op ons jaarprogramma 

 

Als u ons wilt ondersteunen dan maken wij graag met u een afspraak om de sponsorovereenkomst in 

te vullen. Uiteraard mag u deze ook ingevuld per post of per mail 

aan info@activiteitencomitepoortvliet.nl retourneren. Wilt u dat indien mogelijk voor 4 december in 

orde maken, zodat wij uw gegevens kunnen opnemen in onze jaarkalender die wij in de tweede  week 

van januari huis aan huis willen verspreiden? U ontvangt begin januari van ons een factuur. 

 

Alvast dank voor het vertrouwen en uw ondersteuning, 

Namen het bestuur, 
 
Floris Langendam Martina Schot Jessica van Tiggele 
voorzitter secretaris penningmeester 

 Petra de Graaff – Bolier Angelina Sakko 
 Bestuurslid Bestuurslid 
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