7 april 2018

Beste Blue Drakers,
Het seizoen loopt al weer naar zijn eind. In ieder geval voor de
competitiewedstrijden. Daarom in deze Nieuwsbrief aandacht voor
onze sponsoren en evenementen of projecten die ook van belang
zijn voor onze club.
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Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

Woerdens Lentefestival op18 en 19 mei
Een leuke manier om onze club te sponsoren is door
deel te nemen aan het Woerdens Lentefestival.
Het Woerdens Lentefestival is een gloednieuw festival in
Woerden. Er is een toffe line-up, lekker eten en vooral
veel gezelligheid. Koop VÓÓR 4 mei tickets via de website
en kies voor Blue Drakes.
Van elke ticket die aan onze club is toegewezen, krijgen
wij €1,50 aan sponsoring. En daar worden wij als club
natuurlijk heel blij van!

De voorverkoop is gestart.
Zie ook www.woerdenslentefestival.nl

Rabo Fietstocht 2018 op zaterdag 9 juni
Ook dit jaar wil de Rabo de verenigingen in het Groene Hart steunen.
Doe dus mee met de Rabo Fietstocht en meld dat je Blue Drakes wilt steunen. Je
kunt kiezen uit diverse routes van 12, 30 of 100 km. En als je 60 km wilt fietsen
mag je ook twee (verschillende) routes van 30 km fietsen.
Voor iedereen die de tocht heeft uitgereden, schenkt de Rabo 10 euro (12 km),
20 euro (30 km) en 30 euro (100 km).
Voor Woerden is het startpunt het Rabokantoor: Middellandse Zee 15.

Tanken bij Texaco, Europabaan 2
Al enkele jaren levert elke bij Texaco getankte liter brandstof geld op voor Blue Drakes.
Te weinig mensen weten hier nog van, daarom blijft deze inkomstenbron beperkt tot enkele
tientjes per jaar.
Via deze link vind je welk bedrag de diverse clubs inmiddels getankt hebben:
www.tankenschenk.nl/deelnemers/service-stations-benschop-woerden-bv

Algemene Ledenvergadering op maandag 28 mei
Zet deze datum alvast in je Agenda.
De nieuwe statuten, die in de ALV van december jl. zijn overeengekomen worden
dan gepresenteerd.
En we kijken vooruit naar het volgend seizoen.
De agenda wordt nog tijdig bekend gemaakt

Nieuwe buitenvelden Essenlaan
Theo Straub, Jeroen Nap en Arie van Delft zijn al geruime tijd bezig om de politiek in Woerden te bewerken om de
basketbalvelden aan de Essenlaan te vernieuwen.
Het kan zijn dat ook Blue Drakes hiervoor een bijdrage moet leveren. Dat is een extra reden om de
sponsormogelijkheden die hierboven zijn genoemd te ondersteunen.

