Oude Wetering / Rijpwetering, 25 november 2009
Onderwerp:

overdracht tenten

Geachte relatie,
Wellicht is u het een en ander al wel ten gehore gekomen het afgelopen jaar – de Ranonkel gaat
ermee stoppen. De oorzaak: een tekort aan vrijwilligers. Hiermee komt helaas een einde aan de
lange geschiedenis van Jeugdvereniging Ranonkel.
Momenteel is de Ranonkel nog met de gemeente in overleg over de overdracht van haar
clubgebouw en heeft Ranonkel haar inventaris ondergebracht bij andere verenigingen binnen de
gemeente Kaag en Braassem. Zo ook de tenten waar u als huurder in de afgelopen jaren gebruik
van heeft gemaakt.
Jeugdvereniging Ranonkel is van mening dat de tenten binnen de gemeente behouden dienen te
blijven en dat ze in de verhuur dienen te blijven. Met dit in gedachte is s.v. ROAC uit Rijpwetering
benadert. s.v. ROAC is jarenlang een zeer loyale huurder geweest en heeft daarbij de tenten altijd
met de grootst mogelijke zorg behandeld. s.v. ROAC en Ranonkel hebben overeenstemming
bereikt over de overdracht van de tenten en het voortzetten van de verhuur binnen de gemeente
Kaag en Braassem.
Het komt er dus op neer dat, met ingang van heden, s.v. ROAC uw partner is geworden voor het
huren van de (Ranonkel) tenten. Reserveringen voor het komende seizoen kunt u dan ook vanaf
nu doorgeven aan de Jeugdolympiade commissie van s.v. ROAC (zie de bijlage voor de
contactgegevens).
Namens Jeugdvereniging Ranonkel wordt u van harte bedankt voor het huren van de tenten in de
afgelopen jaren. Het verhuren is door de jaren heen van groot belang geweest om de tenten te
kunnen onderhouden en te kunnen vernieuwen en het heeft ongetwijfeld de nodige kampen en
activiteiten mede tot een succes gemaakt.
Met de overdracht aan s.v. ROAC is door Jeugdvereniging Ranonkel de toekomst voor de verhuur
van de tenten binnen de gemeente grenzen voor langere termijn gewaarborgd.

Aan u, als huurder, willen wij vragen om voor komend jaar tijdig uw reservering door te geven en
extra goed voor de tenten te zorgen (netjes opvouwen, schoon en droog inleveren, doorgeven als
iets kapot is). Het zal voor de vrijwilligers van s.v. ROAC zeker het eerste jaar even wennen zijn
om de organisatie van de tentenverhuur in goede banen te leiden en u kunt eraan bijdragen dat
dit zo soepel mogelijk verloopt.
Wij vertrouwen erop dat u met dit schrijven voldoende bent geïnformeerd. Mocht u naar
aanleiding van dit schrijven toch nog vragen hebben dan kunt u terecht bij (Werkgroep Tent van)
Ranonkel en/of de Jeugdolympiade commissie van s.v. ROAC. De prijzen blijven in 2010
onveranderd met dien verstande dat s.v. ROAC in tegenstelling tot Jeugdvereniging Ranonkel wel
BTW-plichtig is (zie de bijgevoegde prijslijst).
Met vriendelijke groet,
Jeugdvereniging Ranonkel

s.v. ROAC

Erik Goos
Voorzitter

Arjo van Trigt
Voorzitter

E: bestuur@ranonkel.nl
T: 06 – **** ****

E: bestuur@svroac.nl
T: 06 – **** ****

P.S.: Jeugdvereniging Ranonkel stopt nog niet helemaal – het opheffen van de vereniging zal
enige tijd in beslag gaan nemen en de uitwerking ervan zal de komende maanden onder meer via
de website van Ranonkel (www.ranonkel.nl) nader worden toegelicht.

s.v. ROAC – Prijslijst Tenten 2010
Alle prijzen zijn per tent per nacht (exclusief BTW).
Partytenten
zonder grondzeil

Slaaptenten
met grondzeil
Ranonkel 24

7 * 5 meter
20 personen

Ranonkel 36

9 * 6 meter, ovaal

Prijs per nacht
Risicofonds

€
€
€

Prijs per nacht
Risicofonds

€ 60,00
€ 12,50
€ 72,50

Ranonkel 12

5 * 4 meter
12 personen

Ranonkel 24

7 * 5 meter

Prijs per nacht
Risicofonds

€
€
€

Prijs per nacht
Risicofonds

€ 55,00
€ 10,00
€ 65,00

Ranonkel 10

4 * 4 meter
10 personen

Prijs per nacht
Risicofonds

€
€
€

Ranonkel 6

3 * 2 meter
6 personen

Prijs per nacht
Risicofonds

€
€
€

55,00
10,00
65,00

35,00
7,50
42,50

30,00
7,50
37,50

20,00
5,00
25,00

Voor alle tenten geldt: bij 7 nachten betaalt u er 5.

s.v. ROAC – Jeugdolympiade commissie
Email:

tentverhuur@svroac.nl

Naam:
Tel.:

Bob Brugman
06 – **** ****

Naam:
Tel.:

Willem van Rossum
06 – **** ****

