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Geachte leden van het College, 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
Geachte dames en heren. 

Op basis van ondermeer de Wet Openbaarheid van Bestuur zouden wij gaame van u de volgende zaken 
willen ontvangen: 

1. Uw kermisverhuurvoorwaarden-2013. 
2. Specificatie van de verschillende inschrijfbedragen op uw kermis(sen). Dit, teneinde deze zo nodig 

aan onze leden te kunnen verstrekken. 
3. De gegunde kermisbedrijfhouders op uw kermis(sen) en een opgave van de zaken met hun 

afmetingen die gegund zijn. 

Tevens zenden wij u bijgaand informatie over het Sociaal Pastoraalfonds t.b.v. onze branche met het 
verzoek hiervoor een financiële bijdrage te willen verstrekken, waarvoor u uw bijdrage kunt storten op 
rekeningnummer 2315436 t.n.v. Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK, o.v.v. Sociaal 
Pastoraalfonds of op rekeningnummer 7374651 t.n.v. Stichting Steunfonds R.K. Kermis- en 
Circuspastoraat o.v.v. Sociaal Pastoraalfonds. 
Zoals ieder jaar sturen, wij u ook dit jaar, een acceptgiro voor het BOVAK-Promotiefonds aan uw 
gemeentebestuur c.q. de voor de kermis verantwoordelijke afdeling/ambtenaren. 

Wij wensen u allen alvast een goede kermisorganisatie toe, en hopen u hiermede voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 
Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders-BOVAK 

Mevrouw mr. NTM.G. Vermolen, voorzitter 

Bijlage 

Beste auteur, denkt u aan het 
afschrift van het antwoord! 

s.v.i s.v.p. sturen aan de Griffie 

Aangesloten bij: Europaische Schausteller Union Luxemburg, IAAPA 
x ^ * v — e 'ingeschreven'blf de kamer vari Koophandel te Apeldoorn onder nummer 40101625. 
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"HET SOCIAAL PASTORALE TEAM LEEFT MET U MEE" 

Kerinis-kerkschip: uw Pastorale Sociale Helpdesk 

Kerken worden gesloten 
Het Kermis- Kerkschip drijft en met uw gulle giften blijft het drijven! 

Nijmegen, januari 2013 

Geachte mevrouw / mijnheer, vriend of vriendin van het sociaal pastorale kermis werk. 

Er zijn voor elkaar in lief en leed: Het Sociaal pastorale team LEEFT met u mee! 
Mensen zijn van waarde en zoeken naar zingeving. In onze sociale kermis gemeenschap doen we dat 
samen. Al veel jaren voelen velen zich met ons sociaal pastorale werk verbonden. 
Met respect denken wij aan de tijd van de pastores Van Genugten, Broxks, Fokken, Garnier, Van Rooij en 
vooral ook aan bisschop Jan Nienhaus zaliger. 

Een oproep aan hen die zich wel met ons verbonden voelen en ons helpen tijdens vieringen in 
autoscooters etc. Maar een financiële steun is broodnodig. En u kent de spreuk: vele schouders maken de 
last lichter. Het KSCC-pastoraat is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar. 

Het bedrag dat u schenkt komt helemaal ten goede aan de pastorale en sociale zorg voor uw 
gemeenschap. Met uw hulp kunnen we het hart voor de kermis kloppend houden. 

Via diverse media, zoals website, e-mailverkeer, berichten waarvoor de sociaal economische bonden 
ruimte in hun periodieken ter beschikking stellen- daarvoor oprecht dankje wel-, maar ook bij vieringen en 
bijeenkomsten bouwen we aan een gemeenschap. 

Maar daarvoor is ook geld nodig. Aan de wal worden veel kerken gesloten. Ons pastorale team MET HEEL 
VEEL VRIJWILLIGERS houden ons kermis-kerkschip DRUVEND 

Wilt u dat ons pastoraat en het kerkschip blijven drijven: GEEF GUL. 
Wat is ons werk, maar ook uw werk, u waard? 

Doet u ook (weer) mee en sluit u zich aan bij anderen die al bijdroegen? Wij zijn u daar/oor zeer 
dankbaar. 
MET UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAN MINIMAAL € 20,00 KUNNEN WIJ ONS WERK VOOR U EN 
UW FAMILIE BLIJVEN VOORTZETTEN!!! 

Verder: veel mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is 
begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming 
krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, 
andere dierbaren en goede doelen. Eén van die bestemmingen kan het kermispastoraat zijn. U kunt de 
parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling. 

Informatie hieromtrent wordt verstrekt door: 

Aalmoezenier Van Welzenes 024 - 377 7575 / 06- 5535 6666 (b.vanwelzenes@kscc.nl) 

Voor andere vragen: 

Willy Sipkema 0164 - 242 967 / 06-5464 5009 (wsipkema@live.nl) 
Hans Janssen 013 - 529 1311 / 06 - 1087 0067 (hans.miajanssen@home.nl) 
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