
 

Aan alle deelnemers van de Speeldag NL op zondag 17 september 2017 
 
 
Hoorn, 21 september 2017 
 
Betreft: Bedankt voor de deelname aan Speeldag NL  
 
Beste deelnemer van de Speeldag NL 2017, 
 
Afgelopen zondag vond alweer de 9de editie van de Speeldag NL plaats in Hoorn en wat hebben we als bestuur 
genoten! Vooraf waren het vooral de weersvoorspellingen die zorgden voor de nodige spanningen, “Zou het wel 
droog blijven tijdens de Speeldag NL?”. Uiteindelijk hebben we allemaal enorm veel geluk gehad en waren de 
weergoden ons goedgezind, want het was prachtig weer. Met zelfs een klein zonnetje en met alleen een 
regenbuitje aan het einde van de middag hebben we een geweldige dag gehad. 
 
Dat het zo een geweldige dag was had natuurlijk niet alleen met het weer te maken, maar vooral ook met jullie. 
Alle deelnemers, sponsoren en leveranciers van de Speeldag NL 2017. Jullie hebben wederom de Speeldag NL tot 
een hele mooie en drukbezochte editie gemaakt en daar zijn we ontzettend trots op. Mede door jullie 
aanwezigheid hebben we weer duizenden kinderen blij gemaakt. Namens het gehele bestuur, bedankt hiervoor! 
We zijn nu druk bezig om al het beeldmateriaal op orde te krijgen zodat binnenkort de foto’s en filmpjes op de 
website geplaatst kunnen worden, houd deze dus ook goed in de gaten. 
 
Verder willen we jullie ook vragen om de ervaringen van de afgelopen Speeldag NL met ons te delen. Wellicht zijn 
er nog verbeterpunten die we voor de komende editie kunnen doorvoeren en die horen we dan ook graag van 
jullie. Binnenkort ontvangen jullie een enquête van ons die telefonisch afgenomen wordt. Mochten er 
verbeterpunten zijn of heb je feedback over de afgelopen editie, schroom niet en laat het ons weten. 
 
De komende maanden gaan we aan de slag met een hele bijzondere editie van de Speeldag NL, namelijk de 10de 
editie. Dit jubileum zal plaatsvinden op zondag 16 september 2018, dus zet deze datum alvast in de agenda, want 
deze editie wil je zeker niet missen. Mochten jullie zélf een leuk idee hebben, laat het dan gerust weten. Wij zitten 
zelf te denken om 10 recordpogingen te ondernemen, creatieve bijdragen zijn zeer welkom.   
 
Nogmaals bedankt voor deze prachtige dag en tot zondag 16 september 2018 tijdens de jubileumeditie van de 
Speeldag NL in Hoorn! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Speeldag NL 
 
Rob van Loon 
Evelien Phoa 
Mike Leurs 
Sharon Davidzon 
Jeroen Meissen 
 


