AFGELASTING
“HET AGRARISCH VERLEDEN HERLEEFT”
2 EN 3 MEI 2020 TOLDIJK

Aan
Vrijwilligers, deelnemers, sponsoren
Wehl, 19 maart 2020
Betreft: afgelasting 32e ‘Agrarisch Verleden Herleeft’ (AVH).

Beste mensen,
Ook wij als organisatie van het ‘Agrarisch Verleden Herleeft’ (verder het AVH)
ontkomen er niet aan om vanwege het wereldwijd verspreide Corona -Virus onze
verantwoordelijkheden te nemen.
Dit houdt in dat we na crisisberaad tot onze spijt hebben moeten besluiten om het
AVH2020 op 2 en 3 mei a.s. niet plaats te laten vinden.
Ondanks dat het voor de AVH-commissie een fikse mentale en financiële aderlating is
zijn wij er van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is. Wij kunnen ons voorstellen
dat u als vrijwilliger en/of deelnemer, sponsor en liefhebber teleurgesteld bent. U kunt
zich ongetwijfeld voorstellen dat de teleurstelling bij ons als Organisatie ook erg groot
is, temeer dat hier bijna een jaar voorbereiding teniet wordt gedaan.
We maken tevens van de gelegenheid gebruik om u erop te attenderen dat de
deelnemers die voor hun reserveringen hebben betaald het geld zo spoedig mogelijk
weer op het opgegeven banknummer teruggestort krijgen.
Het sponsorgeld dat vooruit is betaald door enkele sponsoren zullen we z.s.m. terug
bezorgen en de diensten/goederen die door u als sponsor waren toegezegd houden we
graag in ons achterhoofd voor komend jaar. Te zijner tijd komen we daar graag bij u op
terug. Met andere woorden gemaakte sponsorafspraken voor het AVH2020 komen
hiermee te vervallen. Heeft u hier als sponsor nog vragen over? Neem dan telefonisch
contact op met Meggie Strikkeling via het mobiele nummer 06-12648118.
Wij zijn er van overtuigd dat u begrip zult hebben voor deze besluitvorming, en hopen
dat wij u in 2021 weer mogen begroeten als vrijwilliger/deelnemer en sponsor.
De AVH-commissie heeft het weekend van 8 en 9 mei 2021 aangewezen als
vervangende datum om het 32 e AVH (thema Schlüter) opnieuw in te plannen! We hopen
dan weer op uw aller medewerking en aanwezigheid. Voor nu bedankt voor een ieders
hulp in welke vorm dan ook. We wensen u een goede gezondheid toe en dat u
gevrijwaard moge blijven van het Corona-Virus.
Met vriendelijke groet,
De AVH-commissie.
Contact: Fred Wienholts 06-51692180 (Alleen bij vragen/opmerkingen van organisatorische aard)

