KNOEVELNIEUWS 1.
Zondag 10 september 2006.
Beste bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,
Graag willen we jullie van een aantal ontwikkelingen in het kader van de
oprichting en presentatie van onze stichting op de hoogte houden.
Onderstaand treffen jullie hierover informatie aan.
Website.
Sjer Pisters is bezig met de website.
De website zal zijn te bevragen via www.stichtingdeknoevel.nl
<http://www.stichtingdeknoevel.nl>.
Een tweede domein wordt komende week aangevraagd en wel
www.deknoevel.nl <http://www.deknoevel.nl>
Email adres.
Het emailadres wordt als volgt: info@stichtingdeknoevel.nl
<mailto:info@stichtingdeknoevel.nl>
Later wordt daaraan 2e email gelinkd, te weten: info@deknoevel.nl
<mailto:info@deknoevel.nl>
Voorlopig komen de mails binnen bij Harrie van der Nat.
Indien mogelijk zullen de bestuursleden en vrijwilligers van de stichting de
mail via webmail kunnen bekijken/bewerken.
Knuffels
Door een toeval zijn we in het bezit gekomen van tientallen knuffels. Deze
knuffels kunnen worden gebruikt voor de knoeveldagen.
De knuffels zijn vooralsnog opgeslagen bij Harrie van der Nat.
Rekeningnummer
Inmiddels is een rekening voor de stichting geopend.
De gegevens zijn: rekening nummer ING bank = 66.34.73.993. t.n.v.
Stichting de Knoevel.
Officiële start/6daagse
Zoals we eerder hebben afgesproken is het de bedoeling, dat de
presentatie van de stichting zal plaatsvinden tijdens de zesdaagse.
Jan Hoen en Harrie hebben hierover het volgende idee:
De presentatie zal plaatsvinden op zondag 1 oktober in het Mecc tijdens
de familiedag.
Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. Jan Hoen
zorgt voor toegangskaarten en Harrie Alken voor parkeren (bij gebouw van
de gemeente).
Tijdens een van de pauzes worden we op de streep uitgenodigd waar Jan
of een van de andere bestuursleden geïnterviewd zullen worden (of iets
dergelijks). Jan zal dit aspect nog verder
uitwerken. Door de organisatie van de 6daagse zal een aantal zieke
kinderen worden uitgenodigd.
Bekeken wordt of deze kinderen van de renners een knuffel krijgen
(knoevel van de stichting).
Harrie en Harrie gaan met spoed op zoek naar een knuffelbeertje, dat we
ook in de toekomst aan de kinderen zullen geven.
Nadere info volgt.
Graag deze middag vrijhouden hiervoor.
In verband met andere verplichtingen kan Genoveef Leers niet voor 14.00
uur aanwezig zijn. Hiermee zal rekening moeten worden gehouden.

Persbericht
Met hulp van de Afdeling Communicatie van de gemeente Maastricht zal
een persbericht worden gemaakt.
Briefpapier
Nu alle gegevens van de stichting bekend zijn kan verder worden gewerkt
aan het briefpapier en de visitekaartjes.
Sponsoren.
Er is inmiddels al een aantal organisaties/personen bekend, die onze
stichting de helpende hand willen bieden.
Zodra de presentatie van de stichting heeft plaatsgevonden gaan we deze
sponsoren benaderen.
Als jullie namen en adressen hebben van mogelijke sponsoren, die we
een sponsorverzoek kunnen schrijven, wil dat dan doorgeven aan Harrie
Alken.
Vergadering vrijwilligers.
Harrie van de Nat zal in oktober een vergadering voor de vrijwilligers
beleggen. Hierover komt nader bericht. Uiteraard mogen ook de
bestuursleden deelnemen aan deze vergaderingen. Graag dan even een
seintje naar Harrie van der Nat.
Mèt de komplimeente vaan:
Harrie en Harrie

