Van: PR commissie fanfare St. Nicasius prfanfareheeze@gmail.com
Onderwerp: @Toeterke maart 2019
Datum: 5 maart 2019 om 14:29
Aan: bosmansans@gmail.com

Vanuit het bestuur...
Alaaf, nu ik dit schrijf zal menigeen van u dit veel gehoord hebben. Het feest der zotten is
losgebarsten en houdt de gemoederen flink bezig. Het feest dat zich kenmerkt door alle remmen
los te gooien en je ontdoen van schroom en schaamte. Ofwel (bijna) alles mag. Dat maakt
onbekende krachten in de mens los. Levert nieuwe ideeën op en je mag ‘out of the box’ denken en
doen.

Als je het zo bekijkt is het eigenlijk een heel mooi feest waarbij niet alleen maar slechte
eigenschappen van ons naar boven komen maar ook ruimte gevonden wordt om het eens anders
te doen en te bezien.
En dat levert een mooi bruggetje naar onze vereniging. Nee, ik wil jullie niet gaan voorbereiden op
het transformeren naar een hofkapel, maar wel op de mogelijkheid die jullie krijgen om na te
denken over hoe het anders zou kunnen en misschien wel moeten. Iedereen mag ‘los’ gaan. Het
bestuur heeft een voorzet gemaakt met het beleid voor de komende drie jaren en daarin worden
een aantal wissels omgelegd. Maar de kracht van de vereniging is dat ze bestaan uit alle leden die
het samen moeten doen, dus is het podium waarop we met elkaar kunnen spreken, ‘out of the
box’ mogen denken, ideeën kunnen spuien etc. onze ALV die er snel aan komt.

Ik vraag iedereen om zich voor te bereiden op deze vergadering. Laten we met elkaar de stip op de
horizon zetten en de dingen doen die goed zijn voor de vereniging. Zo zitten wij erin als bestuur en
verwachten van jullie hetzelfde.
De uitnodiging en andere relevante stukken kunnen jullie op dinsdag 12 maart verwachten.

Ik wens u allen weinig naweeën van de hectische dagen die mogelijk zijn geweest en (ook mijzelf)
een succesvolle ALV.

Uw voorzitter,

Alaaf.

Vooruitblik...

Dit jaar doet ons groot orkest weer meer

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV)

met de Open Nederlandse Fanfare

is alweer in zicht. Dit jaar valt deze op 26

Kampioenschappen (O.N.F.K.). Zij zullen

maart, en niet in 't Perron, maar in de

dit jaar het stuk Uxor Maris brengen. Zij

Hooizolder. De agenda hiervoor zal nog

zullen dit stuk spelen op 6 april in

verstuurd worden.

schouwburg De Lawei te Drachten.

Verjaardagen
9-3 Carlijn van Engelen
9-3 John Luijten

Agenda
16-3 Solistenconcours Slagwerk, Den Durpsherd
23-3 Uitwisselingsconcert Fanfare Helpt Elkander

9-3 John Luijten
26-3 Algemene Ledenvergadering

10-3 Fer Bischoff
10-3 Sanne van de Loo

06-4 O.N.F.K. Concours
26-4 Dienstenveiling

10-3 Louis Verwater

15-6 Concert op locatie

17-3 Diny Bax
20-3 Bob Bukkems
21-3 Marianne Knapen
22-3 Lucy Groenemans
29-3 Jo Derks

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Activiteiten
Op zaterdag 16 maart alweer het Solistenconcours Slagwerk op locatie Den Durpsherd te
Berlicum. Noteer deze datum daarom alvast in uw agenda, zodat er vele leden deze 4 solisten kunnen
gaan aanmoedigen. Waarschijnlijk zullen daar de volgende leden van onze vereniging aan deelnemen:
Matthijs de Wit, solist marimba
Matthijs de Wit, Bob van Hoek, Jelle Verest en Stijn Borgers, kwartet marimba en xylofoon.
De Brabantse Kampioenschappen voor slagwerk zijn vervolgens op 18 mei, wederom in
Den Durpsherd te Blericum en de Nederlandse Kampioenschappen zijn dit jaar op 22 juni in Heel.

Voor de hele vereniging staat voor het jaar 2019 als grote evenementen gepland:
Hiervoor hebben we alle handjes van de leden nodig. Houd daarom de mail en website goed in de gaten.
26 april 2019: Dienstenveiling
15 juni 2019: Concert op locatie (Dit concert zal plaatsvinden op het Industrieterrein op de
bouwplaats van wagenbouwersgroep De Lambrekvrienden)

Op dinsdag 26 maart 2019 staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Hiervoor zal de
uitnodiging inclusief agenda nog verstuurd gaan worden.
Deze datum is gewijzigd, mede omdat we op deze manier geen repetitietijd hoeven te verliezen aan de
ALV. Op dinsdag 26 maart 2019 is de zaal in ’t Perron namelijk verhuurd aan toneelvereniging
De Heezer Komedie. Zij hebben dan de generale repetitie. De ALV wordt dit jaar daarom gehouden in De
Hooizolder aan de Kapelstraat 29 in Heeze. De ALV start om 20.00 uur, de koffie en thee staat dan klaar
voor u.

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;

?’ 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
Dat als je in eerste instantie een ‘

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 deze eerste ‘afspreken.nl’ -afspraken bedank ik, als secretariaat, in ieder geval al iedereen voor het

?

invullen ervan en hoop ik dat de meeste ‘ ’ in “
leden hun aan- en afwezigheid nog invullen.

” kunnen worden gewijzigd en dat ook de laatste

Het enthousiasme wat we o.a. hebben ervaren bij de kersttelegrammen is een prima stimulans om zo
verder te gaan en geeft veel vertrouwen in de saamhorigheid en betrokkenheid van onze vereniging.
Laten we dit vasthouden in 2019.

SponsorKliks

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 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.

Our mailing address is:
Fanfare St. Nicasius
secretariaat@fanfareheeze.nl
Bankrekening Rabobank: IBAN: NL61RABO 0120304759
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