
                    RRAAYYNNHHAAMM  CCOOMMMMUUNNIITTYY  DDAAYY  22002222  
            SSuunnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  1188,,  22002222  

RRaaiinn  ddaattee  SSuunnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  2255,,  22002222  
  

DDeeaarr  FFrriieenndd,,  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  RRaayynnhhaamm,,  tthhee  RRaayynnhhaamm  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

VVoolluunntteeeerrss  ffoorr  EEdduuccaattiioonn,,  ((RR..AA..VV..EE..)),,  IInncc..,,  iiss  tthhrriilllleedd  ttoo  aannnnoouunnccee  tthhaatt  

RRAAYYNNHHAAMM  CCOOMMMMUUNNIITTYY  DDAAYY  iiss  bbaacckk  aafftteerr  aa  ttwwoo--yyeeaarr  hhiiaattuuss  aass  aa  rreessuulltt  

ooff  CCOOVVIIDD..  WWiitthh  ddeeeepp  aapppprreecciiaattiioonn  aanndd  tthhaannkkss  ttoo  KKeevviinn  aanndd  SShhiirrlleeyy  EElllliiss  

ffoorr  tthheeiirr  eeffffoorrttss  oovveerr  mmaannyy  yyeeaarrss  ooff  mmaakkiinngg  RRaayynnhhaamm  CCoommmmuunniittyy  DDaayy  

hhaappppeenn  aanndd  ffoorr  tthheeiirr  oonnggooiinngg  ssuuppppoorrtt,,  tthhee  RR..AA..VV..EE..  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  

sstteeppppeedd  uupp  aanndd  iiss  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  oorrggaanniizziinngg  tthhee  eevveenntt  tthhiiss  yyeeaarr..    

  

TThhee  ddaattee  hhaass  bbeeeenn  sseett  ffoorr  SSuunnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  1188tthh,,  wwiitthh  aa  rraaiinn  ddaattee  ooff  

SSuunnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  2255tthh,,  ffrroomm  1122::0000  nnoooonn  ttoo  44::0000  pp..mm..  aatt  GGaazzeebboo  PPaarrkk  

iinn  tthhee  BBoorrddeenn  CCoolloonnyy  CCoommpplleexx  oonn  KKiinngg  PPhhiilliipp  SSttrreeeett..  TThhee  SStteeeerriinngg  

CCoommmmiitttteeee  iiss  ccuurrrreennttllyy  mmaakkiinngg  ppllaannss,,  bbuutt  wwee  ccaann  aassssuurree  yyoouu  tthhaatt  tthhiiss  

yyeeaarr’’ss  eevveenntt  wwiillll  bbee  aa  wwoonnddeerrffuull  cceelleebbrraattiioonn  ooff  oouurr  ttoowwnn..  TThheerree  wwiillll  bbee  

ssoommee  ooff  tthhee  aattttrraaccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  mmaaddee  RRaayynnhhaamm  CCoommmmuunniittyy  DDaayy  ssoo  

ppooppuullaarr  iinn  tthhee  ppaasstt  aanndd  mmaannyy  nneeww  ffeeaattuurreess  aass  wweellll..  

  

IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  wwoouulldd  lliikkee  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  aass  oonnee  ooff  RRaayynnhhaamm’’ss  ssppeecciiaall  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  oorr  llooccaall    

bbuussiinneesssseess  oorr  aass  oonnee  ooff  oouurr  ssppeecciiaall  ssppoonnssoorrss  ffoorr  tthhee  eevveenntt,,  pplleeaassee  ffiillll  oouutt  

tthhee  aattttaacchheedd  ffoorrmm  aanndd  rreettuurrnn  iitt  ttoo  RRAAVVEE  CCoooorrddiinnaattoorr  BBeecckkyy  GGeeoorrggee  aatt  

rraavveevvoolluunntteeeerrccoooorrddiinnaattoorr@@ggmmaaiill..ccoomm  oorr  yyoouu  ccaann  ccaallll  778811--660088--44446677  oorr  

550088--886633--33006699,,  aanndd  aann  aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  yyoouu..  

  

WWee  hhooppee  yyoouu  ccaann  jjooiinn  uuss  aass  wwee  cceelleebbrraattee  RRaayynnhhaamm  aatt  RRAAYYNNHHAAMM  

CCOOMMMMUUNNIITTYY  DDAAYY..  TThhaannkk  yyoouu!!  

******************************************************************************************************************************************************************

YYoouurr  NNaammee  ________________________________________________________________________________________________________________________  

  

NNaammee  ooff  yyoouurr  OOrrggaanniizzaattiioonn  oorr  BBuussiinneessss  ________________________________________________________________  

  

CCoonnttaacctt  IInnffoorrmmaattiioonn  ((EEmmaaiill  //  PPhhoonnee))  ______________________________________________________________________  

  

IInntteerreesstt::  EExxhhiibbiittoorr____________________  DDeemmoonnssttrraattiioonn____________________  SSppoonnssoorr  __________________  

  

PPlleeaassee  sseenndd  aann  aapppplliiccaattiioonn  ______________..  PPlleeaassee  sseenndd  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ______________  

  

******************************************************************************************************************************************************************  

RR..AA..VV..EE..  iiss  aann  aapppprroovveedd  550011((cc))33  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn,,  ffoouunnddeedd  iinn  11998811,,  

ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  MMaassssaacchhuusseettttss  DDeeppaarrttmmeenntt    ooff  RReevveennuuee..  AAllll  ddoonnaattiioonnss  ttoo  

RR..AA..VV..EE..  aarree  ttaaxx--ddeedduuccttiibbllee..  

mailto:ravevolunteercoordinator@gmail.com

