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In het Weekend van 18 en 19 Juni vind de 11de editie plaats
van Ulvenhout uit de Kunst.
Het is even geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons ontvingen. Maar we
hebben niet stil gezeten.

Stichting UudK!
Allereerst is de oprichting van de Stichting Ulvenhout uit de Kunst een feit. Dat
betekent dat we aan de slag kunnen met het verwerven van fondsen,
sponsoring en subsidies. Verder gaan we ook contact leggen met andere
stichtingen in Ulvenhout: Suc, Ulvenhout leeft, de Dorpsraad etc. Wellicht
kunnen we van elkaar leren en op sommige gebieden samenwerken.
PR plan
Er is een start gemaakt met het schrijven van een PR plan. Eén van de dingen
die wij als bestuur belangrijk vinden is dat we naast de club trouwe deelnemers
van UudK ook willen verjongen. Hiervoor hebben we een aantal ideeën.
Allereerst laten we wat posters drukken die we kunnen ophangen in de
supermarkten, de Pekhoeve, sportverenigingen en de scholen. In overleg met
de oudercommissies van de scholen kunnen we wellicht een plan bedenken om
de leerlingen klassikaal deel te laten nemen aan Uudk.
Uitbreiding:
Tot onze vreugde is het bestuur weer een lid rijker. Sigrid Vester komt ons
ondersteunen. Welkom Sigrid. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor…..
Deelnemers:
Langzamerhand groeit het aantal deelnemers 2022. Op de website van
www.ulvenhoutuitdekunst.nl vindt u de lijst onder deelnemers > 2022. Ben je
van plan om ook in 2022 deel te nemen stuur dan een berichtje, liefst met een
foto van een voorbeeld van jouw werk naar peter.van.os@planet.nl

Vermelding op de website betekent geen definitieve aanmelding, dat hoeft pas
in april, mei 2022.

Nieuwsbrief ontvangen?
Geregeld ontvangen wij een bericht van mensen die graag de nieuwsbrief van
UudK willen ontvangen. Daar zijn wij blij mee, hoe meer geïnteresseerden hoe
beter.
Ken je iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen, meldt je aan via onze
website www.ulvenhoutuitdekunst.nl Voor het ontvangen van de nieuwsbrief
hoef je geen deelnemer of potentiële deelnemer te zijn.

