DEFINITIEF: Dé Appeldag 2021

op donderdag 8 juli 2021

Na intensief overleg met gemeente Houten, Van den Brink Fruit en organiserende partijen is
geconcludeerd dat 8 juli 2021 haalbaar is volgens het openingsplan van de overheid voor het
houden van Dé Appeldag 2021.
We schuiven niet graag, maar gezien het aantal aanmeldingen en huidige Corona ontwikkelingen
zou het in de huidige situatie haalbaar zijn om Dé Appeldag 2021 te laten plaatsvinden op 8 juli.
Kortweg aantal beweegredenen:
•

7 juli 2021 zullen verdere verruiming van evenementen doorgevoerd worden.

•

8 juli 2021 is nog voor de zomervakantie in Noord-Nederland (10 juli 2021).

•

Overheid geeft aan dat op 1 juli 2021 nog meerdere organisatorische beperkingen zullen spelen.

•

De animo is groot onder telers, bedrijven en overige deelnemers wat ons motiveert door te
zetten!

We beseffen dat deze datumwijziging van 1 juli 2021 → 8 juli 2021 agenda issues kan opleveren. De
volgende kaders willen we dan ook schetsen voor standhouders:
•

Er kan vrijblijvend geannuleerd worden tot uiterlijk 24-6-2021.

•

Annulering geldt tevens voor de reeds aangemelde bedrijven wanneer 8 juli
agendaproblemen op zal leveren.

•

De organisatie zal overheidsrichtlijnen qua voorschriften, hygiëne- en aanmeldprocedures
bezoekers naleven.

Namens alle organiserende partijen streven we naar een gezellig samenkomen waar we als sector
elkaar weer kunnen ontmoeten en nieuwe kennis op kunnen doen!
Diverse bedrijven hebben interesse getoond in hoofdsponsorschap of zilversponsorschap. Mocht u
hier nog interesse in hebben dan graag voor 1-6-2021 toonbaar maken! Daarna zullen we met alle
partijen dit verder oppakken en gaan vormgeven.
Ook zal er weer een programmaboekje vervaardigd worden dat uitgereikt wordt aan de bezoekers van
Dé Appeldag. In dit boekje worden uw bedrijfsgegevens opgenomen zoals u zich ingeschreven heeft,
bedrijfsnaam, adres, plaats, tel. en website met daarbij een korte toelichting van uw bedrijf c.q. product.
Tevens is er de mogelijkheid om een advertentie of uw bedrijfslogo te plaatsen in het programmaboekje.
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u een advertentie of logo mailen naar appeldag@delphy.nl.
De advertentie moet voldoen aan het volgende: jpg of pdf format, afmeting max. A5 – liggend, fullcolour.
Aanleveren uiterlijk 9 juni a.s..
Een advertentie of logo plaatsen in het programmaboekje is een extra service en dus bij de prijs
inbegrepen.
Bij vragen over Dé Appeldag op 8 juli 2021, graag contact opnemen met:
E-mail:

appeldag@delphy.nl

Organisatorisch kantoor Boxtel:

0411-652525

Overige vragen, René Bal:

06-53375087
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