Assen, 1 juli 2018

Beste HBS’ ers en MMS’ ers,
Word begunstger van het boek De Asser RHBS/MMS
Zoals U wellicht bekend is wordt er naar aanleiding van onze reünie op 12 oktober a.s. ook een boek over de geschiedenis van de
Asser HBS/MMS uitgegeven. Om het boek uit te kunnen geven is een sponsorbijdrage gevraagd aan vijf hoofdrolspelers van toen en
nu om de bekostging gedekt te krijgen voor een ‘to go or not to go’.
Drie spelers die historisch verbonden zijn met de RHBS/MMS: uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, voetbalvereniging Achilles 1894 en
de Gemeente Assen, en daarnaast de rechtsopvolger van de Rijks HBS, het Dr. Nassau College en de gebruiker van het voormalige
RHBS-gebouw, RTV Drenthe.
Inmiddels hebben deze vijf partjen van het beoogde sponsorbedrag € 11.350 toegezegd, waarmee er nog een tekort is van € 1.250,-.
Toch hebben we gezegd als redacte en reüniecommissie, dat we de fase hebben bereikt van: To Go, het boek komt er!
Maar, voor de begrotng is uitgegaan van een boek van circa 320 pagina’s en eigen eindredacte. Zoals het er nu voorstaat zal het
boek vermoedelijk meer pagina’s gaan omvaten vanwege het vele materiaal en fotowerk dat verzameld is door de redacte en door
velen van u is aangeleverd. En het is nu ook noodzakelijk een externe eindredacteur in te schakelen om de gewenste kwaliteit te
verkrijgen, wat ook niet begroot was. Daarnaast wordt het boek uitgegeven bij Van Gorcum, zodat de professionaliteit van de uitgave
is gewaarborgd.
Gevraagd
De redacte zoekt nu nog 0 begunstgers die ieder € 15 ,- willen soonsoren om het nog resterende gat in de begrotng van
€ 3.
,- te dichten. Er is nog een tekort oo de begrotng van € 1.05 ,- en de kosten van externe eindredacte bedragen € 1.75 ,-.
Hiermee kan het boek met de beoogde kwaliteit gerealiseerd kan worden.
Als tegenprestate bieden wij aan:
1. Naamsvermelding op de sponsorpagina als begunstger met naam en woonplaats
2. Twee boeken, levering begin oktober of tjdens de reünie 2018
Hoe meldt u zich aan als ‘Begunstger voor het Asser RHBS/MMS boek’?
Door deze email ter bevestging te sturen naar: inforhbsmmsassen@gmail.com onder vermelding van:
 Ik word ’Begunstger van het Asser HBS/MMS boek’ en ik maak € 150,- over op de rekening van ST. REUNIE RIJKS HBS EN MMS
Assen, bankrek.: NL 87 RABO 3 3 5865 67 . Vermeld als omschrijving 'Reünie 2018 Begunstgee Assee HBS/MMS boek, wel/geen
naamsveemelding.
Indien u zich al aangemeld heef om een boek laten reserveren: geef dan bij de omschrijving aan, indien u deze boekreservering
wilt annuleren: annuleeing boekeeseeveeing ivm. begunstgee.
Vragen?
Neem contact op met Kees van Ee tel.: 06 34 96 31 57

Met vriendelijke groet van de redacte,
Redacte, werkgroep sponsoring
Klaas Koops, Bert Struyvé en Henri J. Hendriks
inschrijven voor de Reünie: htps://rhbsmmsassen.org/home/inschrijven/
Info reünie: htps://rhbsmmsassen.org
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