Aan de aangesloten verenigingen van de Oneto
Aan de speciaalclubs van de Nederlandse Hoenders en Dwerghoenders

Onderwerp:

Datum:

Ondersteuning Oneto

Borne, 10 oktober 2017

Secretaris B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
074-2664735
erna.sanders@planet.nl

Geachte bestuur, leden, vrijwilligers,
De voorbereidingen van de Oneto 2017 zijn in volle gang. Het vraagprogramma is inmiddels
verschenen als bijlage van Kleindiermagazine en de eerste inschrijvingen vanuit het buitenland zijn
binnen.
Het complete digitale vraagprogramma wordt U een deze dagen per mail toegestuurd en is ook te
downloaden van www.oneto.nl met het verzoek deze breed door te zetten naar uw leden en andere
geïnteresseerden. Daarnaast bestaat natuurlijk wederom de mogelijkheid om via de site
www.oneto.nl in te schrijven.
Begin november, na de sluitingsdatum, zullen we weten hoeveel dieren zijn ingeschreven en wat van
ons als organisatie wordt verwacht. Wij zullen u hier natuurlijk ook over informeren.
Dat dit meer (inter)nationale inschrijvingen zullen zijn staat vast, omdat de 1e Europashow voor de
Nederlandse (Dwerg)Hoenderrassen gastvrij is ondergebracht bij de Oneto.
Zoals u begrijpt hebben we voor onze leden, gasten en inzenders alles uit de kast gehaald om hier
een geweldig evenement van te maken en zijn dit al maanden aan het voorbereiden. Maar dit lukt
alleen als we gezamenlijk onze schouders eronder zetten. Daarmee doen we een dringend beroep
op uw vereniging, leden en vrienden om ons te komen helpen met de op- en afbouw.
Te meer omdat onze hobby door vergrijzing een grote behoefte heeft aan de extra ondersteuning
door jongere generaties.
De opbouw vindt plaats op woensdag 29 november vanaf 8:30 uur tot 12:30 uur en vanaf 14:00 uur
tot 18:00 uur. De afbouw op zondag 3 december vanaf 16:00 uur tot 21:30. De zaal moet
maandagochtend weer ontruimd zijn.
Daarnaast kunnen wij ook op andere fronten alle hulp gebruiken zoals bij de kassa + kaartcontrole,
als aanspreekpunt voor (buitenlandse) bezoekers, begeleiding van de hanenkraaiwedstrijd, etc.
Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk de namen en adressen van die personen die ons
komen helpen. Van onze kant ontvangt elke medewerker die ons helpt bij de op- en afbouw een
doorlopend toegangsbewijs en een passende lunch en/of diner.
Uw opgave, waar we als bestuur naar uitkijken, want zonder hulp beginnen wij immers niets,
ontvangen wij graag uiterlijk op 23 november via secretaris@oneto.nl.
Samen kunnen we er weer een geweldig evenement van maken. Tot ziens op onze Oneto!
Namens het Oneto bestuur een hartelijke groet,
Edgar de Poel te Groen - Voorzitter Oneto

