Beste

Wij organiseren op 16-17/09/2017 een oldtimer meeting.
Vorige jaar ging dit vooral over Volkswagens die nu uiteraard ook in de belangstelling gaan staan.
Maar dit jaar willen we ons ook naar alle oldtimers richten.
Ook om de mensen aan te moedigen om buiten te komen naar een pracht van een event. Daar gaan
wij voor zorgen.
We zouden dit net als vorig jaar willen doen maar net iets meer afgewerkt en naar alle oldtimers toe.
Het programma gaat als volgt.
Graag zouden wij zaterdag 16/9/2017 ‘s morgens willen beginnen voor diegenen die verder moeten
rijden.
In de namiddag zouden we een rit gaan doen die wij hebben uitgestippeld (bolleke pijltje). Route
volgen die de rittenboek aangeeft.
Daarna is hier ook een prijsuitreiking.
In de vroege avond zouden we een groepje laten komen.
’S Avonds zouden we LP fuif geven.
Deze dag zal gepaard gaan met animatie (schiet en/of eendjes-kaam, springkasteel in VW bus vorm,
draaimolen)en ook een rommel / onderdelen markt
Volgende dag 17/09/2017 zouden we ’s morgens starten met de meeting ook zal hier de animatie en
(onderdelen)markt aan verbonden zijn.
Het is de bedoeling dat hier een groep komt spelen of muziek zal zijn
Als het middag is dan zouden we het vlaams muziekfeest hun tijd geven
(dit is het laatste optreden van de vlaams muziekfeest tour)
Omdat dit het laatste optreden is hebben ze hun grotere artiesten op de affiche gezet zoals:
 Jaimy
 Micha Marah
 Sascha en Davy
 Rene Reley
 Lindsay
 De Romeo’s
Over heel de meeting is er ook animatie, foodtruck, muziek, en als hoofdzaak de oldtimers
Nu om dit allemaal waar te maken en vorig jaar niet uit de kosten geraakte hadden we gedacht om
dit jaar naar sponsoring te zoeken.
Nu is het de vraag of u ons eventueel zou willen sponsoren Voor dit prachtig event waar te maken
Naargelang jullie sponsoren kunnen we de grote van het logo in de ritteboek plaatsen
U mag ook een spandoek hangen op het terrein.
ook kunnen we hier verdere afspraken maken naar demo en/of promo, een stunt,…
U mag ook vrijblijvend gadgets sponsoren die wij in de goodybags droppen. Deze zak krijgt iedere
ingeschrevene waar dan ook de rittenboek inzit.
Uiteraard komen jullie ook op onze website.

alvast bedankt voor uw aandacht.
Moesten er nog vragen zijn mag je iets laten weten.
De website is nog in opmaak maar je kan al eens kijken,
voor de algemene info op www.oldtimer-meeting.be
Graag spoedig mogelijk antwoord AUB
vriendelijk groeten
Joep Draeyers
0497/611448
www.oldtimer-meeting.be

ps: Hier onder vind u alvast enkele sfeerbeelden van vorige keer die we in het begin hadden
getrokken wegens gebrek aan fotograaf
dit jaar hebben we de fotoclub van merksplas aangesproken om dit te realiseren

