
DRINGENDE OPROEP ! 

 
Geacht bestuur, beste Citrofielen, 

 
Wij vragen zéér dringend om jullie hulp! 

 
Het is inmiddels april 2015 en over 16 maanden is het zover. Dan houden we de Citroën 
Wereld Meeting, oftewel de ICCCR 2016.  
Een dergelijk groot evenement vraagt veel voorbereiding. We hebben al veel kunnen doen, 
maar steeds duidelijker wordt dat er nog veel meer moet gebeuren.  Het stichtingsbestuur 
kan dat niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig. Binnen een maand moeten wij een 
beslissing nemen of wij door kunnen gaan of niet. Daarom vragen we dringend jullie hulp om 
ons te versterken! Het is echt nu of nooit! 
 
Die versterking willen we op de eerste plaats graag voor het stichtingsbestuur zelf. Om alle 
noodzakelijke taken goed te vervullen hebben we minimaal vijf bestuursleden nodig. Voor 
het bestuur zoeken we iemand die de financiën op zich neemt, iemand die de publiciteit en 
communicatie vlot trekt en iemand die verantwoordelijk is voor de commercie (handel en 
horeca). Daarnaast is secretariële ondersteuning ook welkom. 
 
Ook zoeken we mensen die bepaalde taken op zich willen nemen in de organisatie van de 
uitvoering. We zoeken enthousiaste mensen met kennis en ervaring op de volgende 
gebieden: 

 logistiek, planning en verkeer 

 communicatie en publiciteit 

 handelaren en onderdelenmarkt 

 coördinatie voor zowel dag als avondprogramma 

 aansturen van vrijwilligers  

 beveiliging en bewaking 
 

Uiterlijk op CitroMobile moet er duidelijkheid komen of we de organisatie met voldoende 
gedreven mensen kunnen versterken. 
Met hulp van voldoende enthousiaste mensen kàn het lukken!   
Voelt u zich aangesproken of kent u binnen uw vereniging mensen die ons kunnen helpen? 
Dan horen we graag van u, zodat wij tijdens Citromobile de eerste bijeenkomst kunnen 
plannen. 
U kunt zich aanmelden bij Hans Bohlmeijer via hans.bohlmeijer@icccr2016.nl  of bij 
voorzitter Pieter Vogel op voorzitter@icccr2016.nl.  
Bellen mag natuurlijk ook: 06-28550319. 
 
Samen kunnen we er iets moois van maken! 
Met vriendelijke groet, namens het stichtingsbestuur 
 

 
  
Pieter Vogel 
voorzitter stichting ICCCR 2016 

mailto:hans.bohlmeijer@icccr2016.nl
mailto:voorzitter@icccr2016.nl

