Aan alle leden van Scouting Montfoort, hun ouders/verzorgers, leiding, bestuursleden
en andere betrokkenen.
Nieuwbouwbrief 3

4 maart 2013

Nieuwbouw
Het bestuur, de bouwcommissie en sponsorcommissie gaan er een gewoonte van
maken om jullie allemaal op de hoogte te houden van de ontwikkelingen over de
nieuwbouw. Deze informatie gaat via de mail. Houd deze dus goed in de gaten! Op de
site www.scoumo.nl zijn deze brieven ook te vinden.
Sponsorcommissie
Ook al is de nieuwbouw nog steeds niet zeker, de sponsorcommissie is van start
gegaan. Zij bereiden zich voor om tijd, middelen en geld voor de bouw, inrichting en
inventaris binnen te halen. Wanneer je suggesties hebt wil je deze dan via
sponsorcommissie@scoumo.nl aan ons doorgeven? Een foto van de leden van de
bouw- en sponsorcommissie staat op de site.
Lentemarkt
De sponsorcommissie begint op de Lentemarkt (20 april) met hun eerste zichtbare
actie. We gaan een vrolijke voorjaarsstand maken, Scouting Montfoort promoten,
plantjes verkopen en nog veel meer. Wil je meehelpen bij de voorbereiding of op de
dag zelf geef je dan op via de mail bij de sponsorcommissie. Kom vooral kijken en
vertel het door!
Steunmijnclub.nl
Scouting Montfoort doet vaak een beroep op de middenstand. Koop daarom ook in
Montfoort zelf. Maar wil je online zaken kopen wil je dat dan doen via
www.steunmijnclub.nl. Zij verwijzen naar meer dan 200 webwinkels en gemiddeld 5%
van het aankoopbedrag is dan voor Scouting Montfoort. Mooi meegenomen! Op
www.scoumo.nl komt ook een link te staan.
Kroonappel
Scouting Montfoort heeft het nieuwbouwproject aangemeld als Kroonappel bij het
Oranjefonds. Neem een kijkje op www.Kroonappels.nl en stem 15, 16 of 17 maart
op onszelf!! Roep familie, vrienden, buren, social media, vrienden, collega’s,
kortom iedereen, op dit ook te doen!!
Agenda
11 maart Gemeenteraad
Go or No go nieuwbouw en hoe te betalen
18 maart Bijeenkomst sponsorcommissie
15 of 16 maart NL.DOET
Scouting Montfoort gaat verven bij de Antoniushof
20 april Lentemarkt

