Ut Lampegatterke
nieuwsbrief uitgebracht door FC Lampegat
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WE MAOKE UT MEE ZUN ALLE
Het jaar 2012 is (bijna) voorbij, een bewogen jaar waarin veel is gebeurd,
met als kers op de taart, ons 1 jarig bestaan dat we goed hebben gevierd op
11-11.
Deze keer :
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We hebben ons pefect op de ‘carnavalskaart’ gezet van het Lampegat en dit
vormt dan ook een goede basis voor dit kersverse nieuwe jaar. Echter dat zal
niet lukken zonder de steun van een ieder die FC Lampegat een warm hart
toedragen. De betrokkenheid van leden is niet alleen noodzakelijk om allerlei
activiteiten te organiseren gedurende het komende jaar, maar ook voor de
continuiteit van onze carnavalsvereniging, want we willen niet als een
ééndagsvlieg in de geschiedenis boeken terecht komen.
Lees nu nog even de titel van dit artikel. : “We maken het met z’n alle”
Als bestuur kunnen we natuurlijk niet alles alleen doen en dat willen wij ook
niet. Daarom dat we in dit nieuwe jaar de ‘fundering’ van FC Lampegat gaan
waarborgen waarbij we de intentie hebben een aantal nieuwe commissies op
te richten te weten: Activiteiten-, PR- en Sponsor-commissie. Natuurlijk
hebben we al onze Optochtcommissie die al flink op stoom is.
Deze eerste maand van het nieuwe jaar staan ook een aantal bezoeken aan
andere Carnavalsverenigingen op het programma, oa naar Wilhelmina, de
Porky’s en PSV. Mocht je nog niet hebben doorgegeven of je meegaat, stuur
een email naar info@fc-lampegat.nl ,zodat we een idee hebben hoeveel FCL
leden we kunnen verwachten.
Als laatste wens ik alle leden, sponsoren en donateurs van FC Lampegat een
goed, gezellig en vooral gezond 2013 !
Peter Tops
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Voorzitter:
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Secretaris:
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ps. Nieuw in onze webwinkel de FC Lampegat jaarbadge
2013 , te koop tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 6 januari!
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Penningmeester:
Olaf van Koutrik

Optochtcommissie:

Januari:
6

Nieuwjaarsreceptie FCL —‘t Rozenknopie (17.00-19-00 uur)

6

Nieuwjaarsreceptie SFEC — Stadspaviljoen (vanaf 14.30 uur)

12

Prinsbal Prinsbock — Café Wilhelmina (vanaf 15.00 uur)

12

Porky’s Jubileumbal 44 jaar — Café Ramona (vanaf 20.10 uur)

13

Prinswissel PSV Carnaval — Grand Café Barlage (vanaf 13.30 uur)

26

Zotte Zwanen Prinswissel— de Lievendaal (vanaf 19.00 uur)

John van den Dungen
Ruud Verbaal

