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Artiesten, vrijwilligers en sponsoren Posbank Kerstwandeling 21 december 2019
Betreft: evaluatie, dank en waardering inzet
Rozendaal, 31 januari 2020

Beste Artiest/Vrijwilliger/Sponsor,
Namens de organisatie, bestaande uit de leden van de Rotaryclub Rheden-Rozendaal, zijn wij u zeer
erkentelijk en danken wij u zeer voor uw vrijwillige en inspirerende inzet in de voorbereidingen, de
activiteiten op de dag zelf en in het afbouwen van de voorzieningen.
Het is een groot succes geworden waaraan ruim 900 wandelaars hebben mee gedaan.
De reacties van de wandelaars en de pers op de optredens, de thema's en de organisatie waren
buitengewoon enthousiast en positief.
Gezien deze respons mogen we in 2020 wellicht op een nog grotere deelname aan dit culturele
evenement rekenen.
Zonder de ruim 100 artiesten, ruim 50 andere vrijwilligers en sponsoren zoals Syntus/Keolis,
Meteoor, Rheden Nieuws, Koetshuis Heuven, BB bv en Rotary district 1560 zou dit evenement niet
mogelijk geweest zijn.
Er is een respectabel bedrag beschikbaar gekomen van ruim 5.000 euro voor onze drie goede doelen,
Ons Raadhuis in Velp (opvang voor ouderen die actief in het leven willen staan), De Rhedense
Schaapskudde en Natuurmonumenten.
Nogmaals onze grote dank voor uw belangeloze en bekwame inzet, we hebben met veel plezier met
u samen gewerkt; hopelijk zien we u in december weer terug!
Hierbij als herinnering aan deze dag een korte video en foto presentatie (met dank aan de vrijwillige
inzet van Marc Pluim, Maarten Reinders en Nelleke (Fotuniek)).
Graag zou ik u willen vragen deze brief met video en foto presentatie door te sturen aan overige
betrokkenen van uw kant om ook aan hen onze dank over te brengen.
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