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Jan Haring Race

Aanmeldingsformulier ‘Maatje van Jan’
WAAROM ‘MAATJE VAN JAN’?

WAT KRIJG JE ALS BEDANKJE VAN ’MAATJE VAN JAN’?

Het begrip “Jan Haring Weekend” staat voor
gezelligheid, ontspanning en vermaak voor
heel veel Waterlanders, dagjesmensen en toeristen. Niet voor niets door velen het gezelligste
weekend van Monnickendam genoemd.
Die eretitel heeft het door de jaren heen verdiend
en, daar zijn we heel erg trots op. Het brengt de
mensen samen en laat ieder genieten op zijn
eigen manier. Het optreden van de vele koren
voor de liefhebbers van zang en muziek, het
wedstrijdzeilen voor de schippers met hun
bemanningen en tenslotte de palingrookwedstrijd
welke er is voor de deelnemers én de bezoekers
die zich de vers gerookte aalvis altijd goed laten
smaken. Er wordt er nooit eentje weggegooid!

Om het donateurschap voor veel mensen toegankelijk te maken hebben wij de donatie vastgesteld op €20,00 per maatje per jaar. U krijgt
daarvoor o.a. het unieke ’Maatje van Jan’ shirt.
Doe je mee aan de palingrookwedstrijd dan
wordt je als VIP geplaatst op de rokerslijst voor
de zondag en ben je zeker van een plaatsje langs
de haven. Tevens krijgen alle donateurs een eervolle vermelding op onze website en op Facebook.
En als laatste krijg je ook als één van onze
sponsoren een mooie aanbieding heeft, deze als
eerste aangeboden.

Om nog meer een gevoel en een binding te
creëren hebben wij ’Maatje van Jan’ in het
leven geroepen. ‘Maatje van Jan’ staat voor een
donateurschap van het Jan Haring Weekend.
Hierdoor worden wij in staat gesteld om alle
activiteiten ook dit jaar weer te kunnen laten
plaatsvinden. Én in de toekomst dit weekend
hopelijk ook te kunnen blijven organiseren.

Als je ja zegt tegen het donateurschap ‘Maatje van
Jan’, vul dan onderstaande gegevens in en stuur
dit formulier naar secretariaat@janharingrace.nl.
Wij houden je dan verder op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Jan Haring

Ondergetekende
Voor- en achternaam *

m/v

Straat *

Huisnummer

Postcode en woonplaats *
Telefoon (06 nummer)
E-mailadres *
Naam die vermeld mag worden op de website/Facebook
Maat T-shirt *
* verplicht invullen
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