E-mail :

Postcode :

Adres :

Naam :

Plaats :

Maar helaas is niet alles even positief. Om de Lichtstoet
te organiseren en te laten groeien is geld nodig. Het word
steeds moeilijker om dit geld bij elkaar te krijgen.
Bedrijven zijn steeds minder bereid om te sponsoren en
zeker in deze tijd.
Dus om onze activiteiten te kunnen voortzetten hebben
wij hulp nodig. Hulp van mensen/bedrijven die wij onze
vrienden noemen.

Wat moet u doen ?
U kunt contact opnemen met de organisatie en uw
lidmaatschap doorgeven. Dit kan per mail, telefonische
of per post doormiddel van het invullen van deze
antwoordkaart en op te sturen naar onderstaand adres.
Betaling kan contant of een overboeking via de bank.

Wat is de
“Club van 11” ?
Dit zijn familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s…..
maar ook omwonende, publiek, deelnemers, enz die de
Lichtstoet een warm hart toedragen en ons financieel
willen steunen.
U kunt dan lid worden van de “Club van 11” en sponsort
ons € 11,- euro per jaar.
Mocht u ons een heel warm hart toedragen dan mag u
natuurlijk ook meerdere keren lid worden. U betaald dan

Wij hopen dat u onze vriend wilt zijn en ons steunt.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons
opnemen : M. Gielis (voorzitter) Hodgesstraat 16, 6418
AN Heerlen, 045-5215183. olh.voorzitter@home.nl
Wij willen u alvast bedanken namens bestuur en leden
van de Organisatie Lichtstoet Heerlen.
Kijk ook op : www.lichtstoetheerlen.nl of
https://www.facebook.com/Organisatie-LichtstoetHeerlen-151224845028495/

,Ik wil graag
X meedoen en betaal dan het bedrag van €
Op de site wil ik vernoemd worden als :

Sinds 2004 zijn wij bezig geweest om van de Lichtstoet
een fantastisch evenement te maken en dat doel is ons
toch wel al goed gelukt. Steeds meer mensen weten wat
de Lichtstoet is en komen kijken. Ook weten steeds meer
verenigingen de Lichtstoet in Heerlen te vinden en nemen
mooie verlichte wagens met zich mee.
Dit evenement groeit dus !!!!

Als u lid word krijgt u een plaatsje op onze site. Hier
wordt u met naam vernoemd. Mocht u ons uw e-mail
adres doorgeven dan houden wij u op de hoogte
wanneer de Lichtstoet en feestavond zijn. U bent van
harte welkom om te komen kijken naar de Lichtstoet en
natuurlijk ook op de feestavond/prijsuitreiking. Tijdens
deze feestavond/prijsuitreiking zal uw naam ook nog
eens vernoemd worden op een diapresentatie.
Maar we hopen dat het u er niet om te doen is wat u
ervoor terug krijgt maar des te meer om ons te
ondersteunen.

Ik wil lid worden van de “Club van 11”en schrijf me in bij
en ben daarmee een jaar lang lid van de “Club van 11”.

De Organisatie Lichtstoet Heerlen is een kleine groep
mensen die actief zijn in het Limburgse Carnavals wezen
met als hoofddoel het organiseren van de Lichtstoet.
De Lichtstoet is een verlichte Carnavals optocht die op
Dinsdag avond door Heerlen centrum trekt.

Ja, ik
ik steun
steun de
de Organisatie
Organisatie Lichtstoet
Lichtstoet Heerlen
Heerlen !!!!!
!!!!!
Ja,

Wat krijgt u er voor terug ?

(Bijvoorbeeld : Familie Jansen, Peter Jansen of alleen Peter. Bij meerdere keren lidmaatschap mogen ook meerdere namen ingevuld worden. 1 naam per lidmaatschap. Bij een gezin van 4, die 4 keer deelneemt kan
bijvoorbeeld van elke gezinslid de naam vernoemt worden. Peter Jansen, Linda Jansen, Kevin Jansen en Maud Jansen)

(Naam lid)

het meervoud van 11. Dus 22, 33, 44, 55 enz. Zo kan
een gezin lid worden maar ook kan elke gezinslid apart
lid worden.

