Praktische informatie bij het organiseren van een activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding:
Vergunning / melden
Bij het organiseren van een evenement kan het zijn dat er een melding gedaan moet worden of een
vergunning moet worden aangevraagd. Doe dit wel op tijd, want bij grote evenementen moet dit 3
maanden vantevoren bij de gemeente bekend zijn en bij kleine evenementen is dit 6 weken
vantevoren.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.aalten.nl
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen / melden van een evenement of vergunning kunt u contact
opnemen met Theo Geesink of Annelinde Kruiniger via 0543 – 49 33 33 of gemeente@aalten.nl
Hesjes
Bij de gemeente zijn fluoriserende hesjes te leen voor eventuele verkeersregelaars.
Vrijwilligers
Bent u nog op zoek naar vrijwilligers, laat dit dan op tijd weten aan de werkgroep 75 jaar bevrijding.
Wellicht kunnen zij u helpen met het vinden van deze vrijwilligers.
Zij zijn te bereiken via 0543 – 49 33 33 of via samenvrijheidvieren@aalten.nl
Collegeleden uitnodigen
Wilt u voor een activiteit of evenement één van de collegeleden uitnodigen, doe dit dan zo spoedig
mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via 0543 – 49 33 33 of
gemeente@aalten.nl
Promotiemateriaal
Wij zijn bezig met het aanschaffen van diverse promotiematerialen, zoals banners, vlaggen,
spandoeken etc. met het logo van 75 jaar bevrijding. Deze stellen we beschikbaar voor iedereen.
Ze zijn te gebruiken tijdens een evenement of activiteit. Het promotiemateriaal is te leen via de
receptie van het gemeentekantoor. Graag op tijd doorgeven wanneer u wat voor hoelang wil
gebruiken. Dit kan via 0543 – 49 33 33 of via samenvrijheidvieren@aalten.nl.
Kalender
Alle georganiseerde activiteiten zijn te vinden op de kalender van de website
www.samenvrijheidvieren.nl. Wilt u dat uw activiteit ook op deze kalender komt? Geef dit dan door via
de aanmeldknop op de website of stuur een e-mail naar samenvrijheidvieren@aalten.nl
Tevens hebben wij een facebookpagina waar we informatie delen en activiteiten promoten.

