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Beste Prins Bernhard HBS reünisten,
Wij, bestuur en initiatiefnemers, vinden het geweldig dat er zo massaal en enthousiast gereageerd wordt op het voorstel om een reünie te organiseren. Het enthousiasme blijkt vooral uit het
massale bezoek aan de schitterende website.
De initiatiefnemers, Beja, Onno en Ruud, hebben vele uren, dagen en weken besteed aan het verzamelen van de informatie. Wij weten zeker, dat er onder jullie nog veel anekdotes leven, die nog
aan het papier toevertrouwd moeten worden. Ook verwachten we dat er nog vele foto’s van
schoolactiviteiten en mogelijk buitenschoolse activiteiten in albums en schoenendozen e.d. zitten,
waarvan publicatie op de website kan dienen als “warming up” voor de reünie. Het is tevens een
uitdaging om ALLE klassefoto’s op de site te krijgen. Help dus mee door deze uitdaging aan te
gaan! Hierbij een dringende oproep om jullie eigen “archieven” en herinneringen in te duiken en
Beja, maar vooral je oud-klas- en schoolgenoten te verrassen.
Ook willen we graag met nog veel meer mensen in contact komen: naar schatting hebben we
slechts 30% van de oud-leerlingen bereikt, dus ga eens na of je nog mensen enthousiast zou kunnen maken.
De initiatiefnemers en het bestuur hebben al veel bijdragen geleverd, die uit eigen zak zijn betaald. Het zal duidelijk zijn, dat er in de aanloopfase kosten gemaakt moeten worden om uiteindelijk de organisatie van de reünie gestalte te geven. Om deze “opstartkosten” te kunnen financieren, willen wij jullie een EENMALIGE bijdrage van € 10,= per deelnemer vragen. Dit bedrag kan
gestort worden op: Bankrekeningnr. 12.59.33.843
t.n.v. Stichting Reünisten Prins Bernhard HBS te Heemskerk.
In geval van betaling vanuit het buitenland dient hierbij aanvullend de volgende informatie vermeld
te worden: SWIFT code: RABO NL 2U, IBAN nummer: NL19 RABO 0125 9338 43.
Het bestuur is nu bezig om de organisatie van de reünie vorm te geven, waarbij wij vooral de kosten per deelnemer zo laag mogelijk willen houden. Dit willen wij mede bereiken door in de wijde
omgeving mensen, bedrijven en organisaties, die ons een warm hart toedragen, te benaderen met
het vriendelijke verzoek een sponsorbijdrage te leveren. Voor verdere mededelingen en informatie over de voortgang verwijzen wij jullie graag naar de website: www.pb-hbs.nl.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!!
Namens het bestuur Stichting Reünisten Prins Bernhard HBS,

Wim Kwak
Penningmeester
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