Geachte bewoners uit Lettele en omgeving,
Lettele heeft een zeer lange geschiedenis met haar jaarlijkse Lettlèse Karmse, het paasvuur maar ook
de Koningsdag activiteiten. Stichting Evenementen Commissie Lettele (SECL) doet er alles aan om
samen met de vele vrijwilligers iedere keer weer een zo goed en aantrekkelijk mogelijk programma
neer te zetten. SECL werkt uiteraard zonder winstoogmerk maar om alle activiteiten voor een zo
breed mogelijk publiek toegankelijk te kunnen houden en tevens de altijd oplopende kosten te
kunnen (blijven) dekken, is sponsoring van het allergrootste belang.
Behalve dat onze lokale ondernemers bijdragen door te adverteren in onder meer het programma
boekje (van de kermis) vragen we ook ieder jaar aan alle bewoners van Lettele een bijdrage middels
de gebruikelijke acceptgiro te doen.
Met betrekking tot deze jaarlijkse bijdrage zou het bestuur van de SECL graag een en ander
vereenvoudigen en tegelijkertijd de bijdrage meer gelijkmatig verdelen over de Lettelse huishoudens.
Door het invoeren van een zogenaamd donateurschap en daarmee de inning automatisch te laten
plaatsvinden via een jaarlijkse automatische incasso, kunnen de individuele kosten laag blijven en
heeft niemand er veel omkijken naar. Op deze manier denken we dat we ook richting de toekomst
mooie evenementen kunnen blijven organiseren met gratis entree als uitgangspunt.
Wat mag u verwachten van uw donateurschap? Zoals gezegd, het uitgangspunt is gratis toegankelijke
en aantrekkelijke evenementen voor jong en oud. Afgelopen jaren bleek de gemiddelde gift ± € 15,per huishouden voor het hele jaar. Niet veel geld als je bedenkt wat je er allemaal voor terugkrijgt.
Uiteraard bent u vrij dit bedrag naar eigen inzicht in te vullen.
Tevens heeft iedere donateur een stem en is van harte uitgenodigd om mee te denken en ideeën aan
te dragen tijdens de jaarlijkse evaluatie (aan het einde van het evenementenjaar in oktober) om de
Lettelse evenementen nog verder te perfectioneren.
In het huidige digitale tijdperk zullen we meer gaan inzetten op communicatie via de vernieuwde
SECL website en e-mail zodat we iedereen makkelijker en sneller kunnen bereiken (denk bijv. aan
plotselinge veranderende weersomstandigheden zoals bij het paasvuur in 2013). Maar ook om u
sneller op de hoogte te houden van andere ontwikkelingen.
Om iedereen in de toekomst digitaal te kunnen bereiken willen wij graag van iedereen zijn / haar
email adres, welke u in kunt vullen op bijgevoegd machtigingsformulier. Dit formulier wordt door een
van de bestuursleden binnenkort bij u opgehaald.
We hopen op uw (financiële) steun en verwachten u binnenkort als SECL donateur!
U doet toch ook mee?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het bestuur SECL
Martin te Riele - voorzitter
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