
Vanuit het bestuur...
Van goede voornemens naar...

Zoals ik tijdens het nieuwjaarsconcert al heb gememoreerd hebben we een mooi jaar

(2019) afgesloten. En we zijn vol goede moed begonnen met een nieuw jaar. Een nieuw jaar

met mogelijk goede voornemens. De kunst blijft om deze voornemens dan ook werkelijk

tot uitvoer te brengen. Ik weet niet hoe het u tot nu toe is vergaan, maar persoonlijk blijft

het een worsteling om die voornemens gestand te doen.

Maar een voornemen wil ik wel met u delen, en daar heb ik nu ook voor nodig.

Het bestuur heeft u afgelopen jaar tijdens haar ALV haar beleid toegelicht. Wij zijn een jaar

verder het bestuur zal u op de hoogte brengen van de stand van zaken m.b.t. dit beleid.

Mijn voornemen is om met u in gesprek te zijn over de het gevoerde beleid van onze

vereniging. Natuurlijk wordt er ‘in de wandelgangen’ met elkaar gesproken en zeker als er

zaken niet lopen heb ik de overtuiging dat het bestuur snel acteert en handelt. Maar ik

vraag u ook om voorafgaande aan de komende ALV te reflecteren op het afgelopen jaar en

ons te helpen om energie te stoppen in de goede dingen voor onze vereniging. De ALV is

een goed podium om die zaken met elkaar te delen. Warm aanbevolen.

Natuurlijk hebben we een prachtig nieuwjaarsconcert gegeven, dank aan iedereen, het was

perfect georganiseerd en volgens mij door iedere bezoeker zeer gewaardeerd. Fijn om te

beleven dat we met alle geledingen van de vereniging zoiets weg kunnen zetten.

En aan uitdagingen zal het ook niet liggen, Het nieuwe jaar zit vol mooie activiteiten. Laten

we er samen weer een topjaar van maken.

Uw voorzitter

https://www.vandevin.nl/
https://www.bumet.com/nl/


Vooruitblik

Zoals elk jaar doen onze eigen Happy
Drumsticks weer mee met de Heezer
ArtiestenAvonden in de Kraaientent. Ze zijn
op alle vier de avonden van de partij, én zelfs
tijdens de Seniorenmiddag. Ze zullen zoals
elk jaar hier weer een spetterend,
humoristisch slagwerk-optreden neerzetten!

 
Vanuit de PR-commissie wensen wij (verlaat)
alle leden en ontvangers van de nieuwsbrief
een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Wij
hopen weer op een enthousiast jaar vol
muzikale uitdagingen en plezier.

Verjaardagen Agenda
De verjaardagen voor de komende maand:

3-2 André Kuijten
4-2 Jos Heijligers
16-2 Chantal Duisters-van Kemenade
17-2 Guus Berkers
28-2 Eric Berkers

De activiteiten voor de komende maanden:

7-2 Start Heezer ArtiestenAvonden
4-4 Serenade IVN
5-4 Heeze Leeft
27-6 Concert op locatie

Activiteiten
Tijdens de receptie van prins Joop d’n Urste heeft Double Dutch voor een muzikale invulling
gezorgd. Het eerste weekend van de Heezer ArtiestenAvonden kunt u nogmaals van Double
Dutch genieten in de carnavalstent.
 
Natuurlijk ontbreken ook dit jaar tijdens de Heezer ArtiestenAvonden de Happy Drumsticks niet
in het programma. Zij treden vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 14 én zaterdag 15 februari
voor u op in de carnavalstent. Dat mag u natuurlijk niet missen!

Daarnaast is onze topslagwerker Matthijs de Wit weer een ronde verder voor de Brabantse
Kampioenschappen op de Basmarimba. Hier zullen we dus binnenkort meer van horen! 

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

http://www.fanfareheeze.nl/programma


Op zondag 5 april zullen we overdag te zien en te horen zijn bij Heeze Leeft (de opvolger van
Heeze luidt de lente in).  

Noteer ook alvast in uw agenda
- Concert op locatie: zaterdagavond 27 juni,
         vanaf: half 8 (onder voorbehoud)
         locatie: Tennishal TV Heeze aan de Ds. Kremerstraat 25, 5591 GH te Heeze
 

SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we inmiddels over de grens van € 300,-
spaartegoed gegaan. Op site van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, met
hun bijbehorende provisies.
Bijvoorbeeld reizen levert erg veel commissie op en is ook nog eens leuk om te doen. Als je bij Expedia je
hotel boekt ontvangt Fanfare Heeze maar liefst 8,25% van je boeking!!! Maar ook andere bookingssites
leveren een mooie provisie op. De bestedingsbedragen zijn immers vaak relatief hoog, hetgeen
eenvoudig een leuke provisie scoort.
 

                          

 
Wil je onze vereniging/stichting ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van onze club. Voor u wellicht een kleine moeite, voor onze
vereniging directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit
zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Wij zijn als Fanfare Sint Nicasius Heeze aangemeld op de site van SponsorKliks. Hierdoor kan iedereen

https://www.heeze24.nl/
https://www.verestsport.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B5K1fa&mc=Ce&s=fr3NRU&u=hXBJI&y=V&z=EQKiJzq&
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800


die onze vereniging een warm hart toedraagt ons GRATIS sponsoren. Hoe doe je dat?

- Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar SponsorKliks (via deze link)
- Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een
overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van
deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost dus
niets extra.
- Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via sponsordoel “Fanfare Sint
Nicasius Heeze” kun je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert
voor onze vereniging.

Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks
wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van onze vereniging.

Afspreken.nl

Het blijft belangrijk belangrijk dat aan- en afwezigheid van onze leden goed in beeld blijft, daarom een
reminder om de activiteiten op Afspreken.nl tijdig in te vullen. Hieronder een reminder van vorige maand:

Als bestuur hebben we besloten om op een andere manier de aan- en afwezigheid van onze leden bij
activiteiten in beeld te brengen. Er zijn drie aparte groepen aangemaakt, namelijk de jeugd, de
slagwerkgroep en het orkest. Dit is met name voor het secretariaat, maar ook voor de drie groepen en
dirigenten, overzichtelijker en jullie worden minder belast met mailtjes. Dus voor jullie,
maar zeker ook voor het secretariaat, tijdbesparend. 

Wat verlangen we van jullie: 

Dat je je aan- of afwezigheid zo snel mogelijk invult; 

Dat je je aan de gemaakte afspraak (toezegging) houdt.  
Dus alleen bij onvoorziene bijzondere omstandigheden een aanmelding alsnog afmelden;  

Dat je je realiseert dat we een team zijn waar jouw aanwezigheid belangrijk is en waar op je
gerekend wordt; 

Dat als je in eerste instantie een ‘?’ hebt ingevuld, je die zo snel mogelijk wijzigt in een aan- of
afmelding of even aangeeft waarom het voorlopig een ‘?’ blijft, zodat wij als vereniging actie
kunnen ondernemen omdat er bijvoorbeeld een invaller geregeld moet worden of juist niet.  
Natuurlijk snappen we dat niet iedereen altijd weet wanneer hij/zij aanwezig kan zijn, maar graag
ook jullie begrip dat wij als vereniging wel een planning moeten maken en afspraken hebben
gemaakt met jullie (de leden en dirigenten) die we zo goed mogelijk na willen komen. En dat kan
alleen met jullie medewerking en inzet.  

Voor de ‘afspreken.nl’ -afspraken bedank ik, als secretariaat, in ieder geval al iedereen voor het invullen
ervan en hoop ik dat de meeste ‘?’ in “ ✔” kunnen worden gewijzigd en dat ook de laatste leden hun aan-
en afwezigheid nog invullen. 

Our mailing address is:

Fanfare St. Nicasius
secretariaat@fanfareheeze.nl

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8800


Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61RABO 0120304759
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