De Rakt, April 2019

In deze 14e netwerkmail :
 Sponsorborrel on tour,
 Aanmelden sponsoren toernooi 21 juni met VrijMiBo gestart,
 Voorjaars folder De Countrystore!

Weekend van 23 maart was een Groots @FC de Rakt!
Afgelopen zaterdag 23 maart 2019 zijn sponsoren van FC de Rakt getrakteerd op een on tour trip. Er was
een mooie route uitgestippeld door onze sponsorcommissie met als doelstelling een betere inkijk te
krijgen bij 2 sponsoren van het eerste uur. De tour had als eerste bestemming Hullie Speelboerderij van
Henk en Anja van den Broek, waar wij in een zeer speciale collegezaal gastvrij werden ontvangen. Door
Hullie Speelboerderij werd een bedankje namens FC de Rakt aan het goede doel Make a Wish
geschonken.
De tour werd voortgezet richting Brabant Zorg. FC de Rakt hecht veel waarde aan maatschappelijke
betrokkenheid. De ontvangst was zeer goed georganiseerd en wij werden getrakteerd op heerlijke
hapjes en drankjes. Door onze voetbalclub werd een voetbal aangeboden in het kader van het
organiseren van een Walking Football Clinic tussen opa s en oma s en FC de Rakt JO7. Bewegen en
bewegingstherapie staat hoog in het vaandel bij Brabant Zorg. FC de Rakt draagt haar steentje hierin bij
door middel van deze clinic.
De volgende stop was bij Oostendorp Autogroep in Volkel; dealer van de merken Toyota, Hyundai en
Mazda. Bas Oostendorp verwelkomde de groep van sponsoren en gaf na een korte introductie van het
bedrijf, het startschot om de showroom eens te bezichtigen. Ook door Oostendorp Autogroep werd een
bedankje namens FC de Rakt geschonken aan Stichting Lillifee.
De terugreis naar ons clubhuis werd ingezet en tijdens deze rit, onder begeleiding van een mooi
muziekske en een lekker drankje, was de gezelligheid alom aanwezig. De inwendige mens werd in het
clubhuis nog eens verwend; lekkere pizza die op locatie werd gemaakt vond gretig zijn weg naar de
aanwezigen. Tenslotte hield onze scheidend voorzitter Jan van den Elzen nog een toespraak ten
overstaan van de sponsoren waarin de emotie van de verbondenheid met FC de Rakt als gelijkgestemd
gevoel werd benadrukt.
Alle aanwezige sponsoren bedankt voor uw deelname aan deze prachtige sponsormiddag.
Klik hier voor de film
Klik hier voor de foto’s

Toontje Verkuijlen Sponsoren toernooi;
Staat jouw team al ingeschreven voor het Toontje Verkuijlen toernooi 2019?! Zo niet, geef je dan snel op!
Zie bijlage.
Stuur een mailtje naar: tvt@fcderakt.nl voor je aanmelding.
Op vrijdag 21 juni trappen we af met het sponsorentoernooi en daarna barst het voute vrijdag feest los in
de kantine!
Op zaterdag 22 juni is het senioren toernooi, 7 tegen 7, met in de avond het kortste nacht fist: Deutscher
samstag fest!
Een avond vol verassingen!
Daarnaast zal ook op zaterdag de Joost & friendswedstrijd plaats vinden!
Op zondag mag de jeugd van FC de Rakt lekker gaan voetballen!
Ook is er deze dag een JO17 & MO17 toernooi.
Wij zijn al volop aan het voorbereiden en hebben er kei veel zin in!!

Country Store
Klik hier voor de folder van de Country Store :

Met een vriendelijke Rakt groet,
FC de Rakt sponsorcommissie,
sponsor@fcderakt.nl
Netwerk van jou met FC de Rakt verbreden?
Wil je collega bedrijf in je netwerk die zich ook graag wil verbinden, met onze club FC de Rakt, dan mag je
ons altijd bellen of mailen.
Neem contact met ons op: Koen van Nuland en Willem van den Brand via Sponsor@fcderakt.nl

Facebook

Twitter

Website

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Hier kunt u zich afmelden.
Hier kunt u zich opnieuw aanmelden.
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