Acht, 27 September 2017,

Betreft: subsidie tbv Nostalgische kermis Acht 2017

Geachte Dorpsraad,
Middels dit schrijven doe ik u een kort verslag aangaande de Kermis “Op Acht 2017” 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 redelijk goed gezind.
Het bezoekersaantal dit jaar viel hoger uit dan het voorgaande jaar, maar dat zou te maken kunnen
hebben met het prachtige weer en dat de vakanties voorbij waren.
Aan de PR heeft het zeker niet gelegen. Niet alleen hadden we een grote banner bij de kiosk
geplaatst, ook hebben we weer voor banners bij de invalswegen in Acht gezorgd.
Tevens werd in diverse week en dagbladen geadverteerd voor de kermis Acht.
Wij als organisatie hebben ons sterk gemaakt om enkele nieuwe attracties te laten plaatsen om zo de
wens van menig jongeren tegemoet te laten komen. En dat 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 hebben wij geprobeerd in het teken van ons 3de lustrum voor de allerkleinste onder ons iets
speciaals te organiseren en dat was goed ontvangen en wel Meet en Greet Walt Disney figuren
waarbij alle kinderen een prachtige walt disney ballon gratis mochten ontvangen.
En dit alles was mede te danken aan uw ondersteuning.
Tijdens de kermisdagen ging alles gemoedelijk en is er geen sprake geweest van ongeregeldheden en
evenmin zijn er vanuit de buurt klachten ontvangen.
Voor ons als commissie ligt er weer een uitdaging om volgend jaar er weer iets leuks van te maken,
maar daar hebben wij goede hoop op.
Ideeën zijn er al genoeg, maar het moet wel een invullend geheel en verantwoord blijven voor de
organisatie.
Maar vooruitlopend met uw ondersteuning zal dit beslist weer lukken.
Graag verwelkomen wij alle Achtenaren weer op kermis “Op Acht” op 31 Augustus, 1 en 2 September
in 2018.
Voor een uitgebreide fotoreportage verwijs ik u naar de website van digitaal Acht

Met vriendelijke groet
Nico van der Heijden
Voorzitter kermis Acht

