Betreft: Nieuwsbrief en sponsoring CV de Groate
Geachte heer/mevrouw,
Na een geslaagd tweede seizoen van CV de Groate met prinses Chajen en hofdame Mylène
gaan we er ook dit jaar weer een knallend seizoen van maken. Graag nemen we u eerst
mee in een korte terugblik op het afgelopen jaar.
De carnaval begon met de uitroeping van onze prinses en hofdame onder muzikale
begeleiding van ‘Anderkovver’. Deze avond was een groot succes en is tot in de vroege
uurtjes gevierd. Begin januari was het alweer tijd voor het ‘Carnabal du Masque’ dat wij
ieder jaar als opwarmer voor de vasteloavend samen met de Taarbreuk organiseren. De
carnaval zelf zijn we dan ook meer dan goed begonnen met een uitverkochte Friday Night
Carnaval. De carnavalsdisco voor de jeugdige carnavalsvierder van Schimmert en omstreken
heeft hiermee zijn plekje weer veilig gesteld in de agenda’s. Ten slotte hebben we in de
optocht onze prinses en hofdame weer op een prachtige wagen aan het dorp gepresenteerd.
Nadat vorig jaar Tim Speetjens de transfer heeft gemaakt van de Groate naar de Taarbreuk
heeft de Taarbreuk ook dit jaar weer in onze kweekvijver gevist. Onze secretaris Paul
Offermans zal vanaf komend seizoen namelijk actief zijn bij de Taarbreuk. Na kort maar
krachtig beraad hebben we voor Paul een waardige opvolger gevonden in de persoon van
Tim Eurelings. We wensen Paul maar vooral Tim Eurelings veel succes en plezier bij de
uitvoering van hun nieuwe functies.
Met onze nieuwe aanwinst Tim Eurelings gaan we er komend jaar weer met veel energie
tegen aan en willen we u alvast op de hoogte brengen van enkele highlights. De
evenementen die u van ons gewend bent zullen we ook dit jaar weer organiseren. Daarnaast
voegen we dit jaar een NIEUW EVENEMENT toe aan onze agenda. Wij gaan samen met
de (oud)prinsessen en -hofdames een haufóm zitting organiseren op zondag 2 februari
2020. Een heren- en dameszitting gescheiden onder 1 dak met een gedeeld podium. Een
niet te missen uniek evenement in deze regio. U hoeft zich geen zorgen te maken, contact
met de andere sekse is pas mogelijk na afloop van het programma met o.a. Fiorenza, de
Shakin’ DJ’s en Party Kryner.
Evenementen welke we dit seizoen organiseren of actief aan deelnemen:
Prinsesoetrooping met DJ Marvin in zaal ’t Weverke op 23 november 2019.
Haufóm zitting in ’t Gemeinsjapshoes op 2 februari 2020
Carnabal du Masque i.s.m. CV de Taarbreuk in ‘t Gemeinsjapshoes op 15 februari 2020.
Friday Night Carnaval in zaal ’t Weverke op vrijdag 21 februari 2020.
Carnavalsoptocht van CV de Taarbreuk op maandag 24 februari 2020.
Daarnaast laten wij natuurlijk nog ons gezicht zien samen met de prinses en hofdame op
diverse carnavals gerelateerde evenementen en recepties in en rond Schimmert!
Voor het organiseren van al deze evenementen kunnen we nog steeds alle (financiële) steun
gebruiken om ook dit carnavalsseizoen tot een succes te brengen. Uiteraard staat er ook
wat tegenover uw bijdrage, de sponsorbedragen en bijbehorende exposure kunt u in de
tabel op de achterkant van deze brief vinden.
Advertenties op de beamer
worden getoond bij onze eigen evenementen
(Prinsesoetrooping, Friday Night Carnaval en de Haufóm zitting). Het spandoek zal ook
getoond worden bij Carnabal du Masque en tijdens de optocht!
Anders dan voorgaande jaren brengen we iedere week in aanloop naar de carnaval een
sponsor onder de aandacht op onze Facebook pagina als ‘sponsoren van de week’
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Uiteraard willen wij ook ruimte bieden voor alternatieve vormen van sponsoring. Heeft u
een leuk idee of denkt u ons in natura te kunnen sponsoren, dan horen wij dit graag. Indien
u daadwerkelijk tot sponsoring wilt overgaan zult u van ons een factuur ontvangen.
Eventuele sponsor entreekaarten worden enkele dagen voor het betreffende feest
toegezonden.
In de eerste twee weken van oktober neemt een van ons contact met u op om eventuele
vragen te beantwoorden. Wilt u zeker zijn dat u al vermeld wordt op het spandoek en de
beamer bij onze prinsesoetrooping, geef dan uw keuze door tot uiterlijk 27 oktober 2019!
Wij hopen dat u ons ook dit seizoen wilt steunen, wij gaan in ieder geval ons best doen om
er voor de jeugd weer een geweldig carnavalsseizoen van te maken.
Met carnavaleske groet,
Stan Houtvast, Sven Keulers, Marco Haemers, Tom Vankan, Loek Eurelings, Youri Soons,
Tim Eurelings, Harold Cordeweners, Timo de Raad, Tom Goossens en Joep Burgers.
De sjömmertse Jeugd, ALAAF
CV de Groate, ALAAF
Prinses Chajen en hofdame Mylène, ALAAF

Sponsorformulier CV de Groate
U kunt het digitale sponsorformulier vinden op www.cvdegroate.nl/sponsoring,
hier kunt u ook meteen uw logo of advertentie digitaal aanleveren.
Het is ook mogelijk om onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar het
volgende adres:
CV de Groate
t.a.v. Sponsoring
Langstraat 48
6333 CE Schimmert
info@cvdegroate.nl
Ik maak gebruik van (s.v.p. een kruisje zetten voor het gewenste pakket):







Pakket ‘roeptoeteren’ á €50,Pakket ‘knallend dansen’ á €75,Pakket ‘in de soep roeren’ á €125,Pakket ‘Limburgse Leeuw’ á €200,Pakket ‘CV de Groate’ á €250,anders, nl……………………………………….

Contactgegevens:
Bedrijf:

____________________________________________

Contactpersoon:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

Adres:

____________________________________________

Postcode en plaats:

____________________________________________

E-mail:

____________________________________________

Logo digitaal doormailen naar: info@cvdegroate.nl
Datum:

Plaats:

____________

____________________

Handtekening:

__________________
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