Acht, 05 Oktober 2016

Betreft: subsidie tbv Nostalgische kermis Acht 2016

Geachte Dorpsraad,
Middels dit schrijven doe ik u een kort verslag aangaande de Kermis “Op Acht 2016” toekomen.
Dit ten behoeve van uw verantwoording naar de Gemeente Eindhoven toe, voor de aan de kermis
toegekende subsidie.
Het weer was ons allen dit jaar gelukkig redelijk goed gezind.
Het bezoekersaantal dit jaar viel iets lager uit dan voorgaande jaren, maar dat zou te maken kunnen
hebben met de vakantie.
Aan de PR heeft het zeker niet gelegen. Niet alleen hadden we een grote banner bij de kiosk
geplaatst, ook hebben we voor banners bij de invalswegen in Acht gezorgd.
Tevens werd in diverse week en dagbladen geadverteerd voor de kermis Acht.
Ondanks dat het aanbod van attracties nauwelijks verschilde t.o.v. vorig jaar heeft de kermis toch
weer een enthousiast publiek getrokken.
Het blijft ieder jaar een uitdaging om voor een kleine gemeenschap een zo divers mogelijk geheel
neer te zetten. Wij blijven ons best doen!
Zo proberen wij elk jaar iets nieuws te brengen, zoals dit jaar een grote trampoline waar gretig
gebruik van werd gemaakt.
Ook hadden wij voor de kleineren onder ons een speciale gast uitgenodigd Elza voor een z.g.
“meet en greet”
Tijdens de kermisdagen ging alles gemoedelijk en is er geen sprake geweest van ongeregeldheden en
evenmin zijn er vanuit de buurt klachten ontvangen.
Gemeenteambtenaren hebben ook nog de kermiscommissie gecontroleerd of alles werd/was
uitgevoerd conform de vergunning die was afgegeven. Zij hadden geen opmerkingen over het
geheel.
Voor de commissie ligt er nu de uitdaging om volgend jaar iets extra’s toe te voegen vanwege ons 3e
lustrum! 15 jaar kermis Op Acht, wie had dat ooit gedacht?
Ideeën zijn er al genoeg, maar het moet wel een invullend geheel en verantwoord blijven voor de
organisatie.
Maar vooruitlopend met uw steun zal dit beslist weer lukken.
Graag verwelkomen wij alle Achtenaren weer op de kermis “Op Acht” op 1, 2 en 3 september 2017
Voor een uitgebreide fotoreportage verwijs ik u naar de website van digitaal Acht

Met vriendelijke groet
Nico van der Heijden
Voorzitter Nostalgische kermis Acht

