Hillegom, voorjaar 2019
Betreft: sponsoring corsowagen

www.corsogroephillegomhaarlem.nl

Geachte heer, mevrouw,
Zaterdag 13 april 2019 rijdt het Bloemencorso van de Bollenstreek weer de 40 kilometer lange route van
Noordwijk naar Haarlem. Ongeveer een miljoen mensen uit binnen- en buitenland komt dit kleurrijke evenement
aanschouwen.
Het thema dit jaar is ‘’Changing World’’ en wij hebben gekozen voor ‘’Verandering dierenrijk’’, met op de wagen
uitbeeldingen van een Tyrannosaurus Rex, een Pterodactylus en een Triceratops uit de prehistorie, maar ook
schildpadden, een krokodil en een slang. Met deze praalwagen willen wij ook dit jaar, net als in voorgaande jaren,
weer goed voor de dag komen. Tot nu toe hebben wij elk jaar één of meer prijzen mogen ontvangen. Afgelopen
jaar waren dit de 2e Prijs Praalwagens en de 2e Stekersprijs!
Wij hebben uw hulp nog steeds hard nodig. U kunt ons financieel (of in natura) ondersteunen.
En onze corsogroep biedt u uiteraard ook een tegenprestatie:
• Twee toegangskaarten voor de opbouwdagen en de tentoonstelling van de corsowagens
(voor iedere sponsor)
• Vermelding van uw naam op het sponsorbord dat te zien is tijdens de opbouwdagen
en op zondag na het corso in Haarlem (voor iedere sponsor)
• Vermelding van uw naam en/of logo op onze website
Tevens kunnen wij een link maken naar uw eigen website (bij sponsorbedragen vanaf € 150,-)
• Rondleiding tijdens de opbouwdagen, in overleg (bij sponsorbedragen vanaf € 500,-)
• Bij hogere sponsorbedragen kunnen wij onze tegenprestatie met u bespreken ……….
Wilt u ons financieel ondersteunen? Dan kunt u het door u beschikbaar gestelde bedrag overmaken op
bankrekeningnummer NL43RABO 0306 9004 91 van Rabobank Bollenstreek, t.n.v. Corsogroep KAVB Hillegom
Haarlem e.o. onder vermelding van Corsobijdrage 2019.
Wij hopen van harte dat u ons dit jaar zult ondersteunen en horen dit dan graag vóór 29 maart a.s., zodat wij
daarna het sponsorbord kunnen maken. Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o.
Ron Nieuwenhuizen, Pim Nieuwenhuizen, Nico van Haaster, Henk Koren, Mariëtte Breeuwer en Joep van Essen

Vind ons op Facebook: www.facebook.com/corsogroephillegomhaarlem
Volg ons op Instagram: www.instagram.com/corsogroephillegomhaarlem
Correspondentie-adres:
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2182 NN Hillegom
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