Nieuwsbrief
Phoenix 100 jaar
In de Algemene Ledenvergadering is al uitgebreid stil gestaan bij ons 100 jarig bestaan en de
activiteiten die we rondom dit jubileum willen organiseren.
Gedurende het jaar zullen we met regelmaat een nieuwsbrief sturen om iedereen op de hoogte te
brengen over de activiteiten en bijzonderheden rondom de feestelijkheden.
We zijn gestart met een filmpje waarin oude beelden gecombineerd met nieuwe beelden bij elkaar
zijn gevoegd. Bob heeft er een heel mooi filmpje van gemaakt waarvoor dank. In de archieven zijn
nog meer leuke items gevonden en deze zullen gedeeld worden met de vereniging gedurende het
jaar.
De volgende activiteiten staan gepland:
Activiteit
Feestelijke opening jubileum jaar op het terras
Sponsorloop (DEF)
Fietstocht
Oktoberfest
Geschiedenisles (Phoenix en het interbellum)
Sensation White and Blue dancefeest
Pubquiz
Meet en Geniet
Jubileumgala
Darttoernooi
Klaverjastoernooi
muziekmiddag
Adventure day
Pinkstertoernooi jeu de boule
Tentenkamp jeugd (ABCDEF)
Receptie Phoenix 100 (101)
2-palentoernooi

Wanneer
29 augustus
18 september
26 september
9 of 16 oktober
24 oktober
13 november
20 november
December (ntb)
22 januari
Januari of februari
Februari of maart
9 april
28 mei
6 juni
11 juni
15 juni
19 juni

Al deze activiteiten vragen inzet van ons om het te organiseren. Vele handen maken licht werk zegt
men en in deze is dat zeker zo. Wil je helpen met een activiteit meld je dan aan bij Norman Huisman,
Coby van Tuil of Nicolette Jansen via activiteiten@svphoenix.nl.
SPONSORING
Al deze activiteiten kosten ook een hoop geld. We hebben een begroting die sluitend is maar we
hebben wel keuzes moeten maken om dingen niet te doen die we wel wilden doen. Wil JIJ ons feest
nog feestelijker te maken door ons te sponsoren, GRAAG! Elke bijdrage is al fijn, met of zonder
naamsvermelding, een geldbedrag, een versiering, een activiteit op de adventureday of oktoberfest,
alles kan. Wil je weten wat jij kunt bijdragen, mail ons op activiteiten@svphoenix.nl
Via sponsorkliks kun je heel makkelijk de vereniging sponseren. Koop je wat bij bijv. bol of
thuisbezorgd ga dan even via de website en steun de vereniging.
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EIGEN BIJDRAGE
Vanwege de kosten van de diverse evenementen kan voor sommige activiteiten een bijdrage worden
gevraagd in de vorm van een entreeprijs. We proberen dit zo laag mogelijk te houden en zullen dit in
de communicatie van een evenement duidelijk erbij vermelden.
Samen maken we er een fantastisch jaar van waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Houd alle media in de gaten, via deze kanalen zullen we iedereen blijven informeren. Corona is op
zijn retour maar het zou kunnen dat we activiteiten toch nog moeten verplaatsen of aanpassen.
Een feestelijke groet,
De Jubileumcommissie

