Terug van weggeweest! Skûtsjesilen met Polar Bears
Met de wind in de zeilen op weg naar 2021!

Beste sponsoren van Polar Bears,
De afgelopen maanden hebben we jullie meegenomen in ons ‘verhaal’ op weg naar 2021, het jaar dat onze
mooie club 75 jaar bestaat. Maar ook het jaar waarin we als vereniging weer ‘Boven Jan’ willen zijn en met
de dames en heren van Polar Bears graag Kampioen van Nederland willen worden. Als het even kan in een
nieuw zwembad, vlakbij NS-station Ede-Wageningen. Exact op de plek waar Polar Bears op 17 juli 1946
werd opgericht en werd vernoemd naar Polar Bear Divisie die Ede een jaar eerder had bevrijd…Een prachtig
en eeuwig eerbetoon aan de soldaten die hun leven hebben gewaagd (en een aantal ook gegeven) voor
onze vrijheid.
Bij Polar Bears hechten we veel waarde aan onze naam, het ontstaan en de historie van de club in het
algemeen. We kijken graag en vaak met trots en plezier terug op ons roemruchte verleden. Naar de prijzen
die we hebben gewonnen, maar ook – en nog veel belangrijker – naar de vele vriendschappen die er bij of
dankzij Polar Bears zijn ontstaan.
Maar…we kijken nog liever vooruit. Met 2021 als stip aan de horizon, waar we onze dromen willen laten
uitkomen. Dat doen we graag met u, onze sponsors. Want we kunnen onze ambities simpelweg alleen maar
realiseren dankzij uw financiële bijdragen!
Uiteraard doen we daar ook iets voor terug! Los van de voldoening die het u hopelijk ook oplevert om een
steentje bij te dragen aan de wederopstanding van ‘De sportieve trots van Ede’, gaan we de komende jaren
tal van activiteiten organiseren voor en met onze sponsors. U ontvangt in september de activiteitenkalender
voor het seizoen 2017-2018, maar we verzoeken u nu vast om donderdag 21 september 2017 in uw agenda
te blokken.
Op deze dag willen we samen met u gaan skûtsjesilen op de Friese meren. Met de wind in de zeilen op weg
naar 2021! Met de blik vooruit en op de toekomst gericht, maar óók met oog voor de historie! Want zoals
sommigen van u zich vast nog wel kunnen herinneren: het skûtsjesilen was altijd een van de meest
populaire en gezelligste sponsoractiviteiten van Polar Bears. En waar niet zelden op informele wijze
verschillende business-deals werden gesloten…
Het exacte programma (mede afhankelijk van aantal aanmeldingen), volgt binnenkort, maar houd rekening
met een hele dag! Laat ons s.v.p. alvast per re-mail weten of u 21 september van de partij bent.
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 24/36 personen. Deelname op volgorde van aanmelding.
Aarzel dus niet u op te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de sponsorcommissie van Polar Bears,
Ruud van der Veer e.a.

