
Van: PR commissie fanfare St. Nicasius
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 07:14
Aan: secretariaat@fanfareheeze.nl
Onderwerp: @Toeterke oktober 2021

Vanuit het bestuur:

Waar zijn ze nou helemaal mee bezig?
Vraagt u zich dat ook wel eens af?

Meestal is er ook niet een twee drie een antwoord te geven op deze intrigerende vraag. 

Wel komt deze vraag vaak voort uit onvrede met een situatie. Komt die vraag voort uit 

onvrede over een situatie waar je zelf iets aan kunt doen, dan zijn antwoorden vaak beter 

te geven. Je hebt immers zelf regie. Hoewel het ook moeilijk is om eerlijk te zijn naar 

jezelf en je de vraag te stellen, wat is mijn aandeel in deze situatie? Zeker als je 

gedragingen mede bepalend zijn voor de ontstane situatie is het (h)erkennen je eigen 

rol erg belangrijk in het kunnen zetten van stappen in de richting van een oplossing.

Soms echter ben je (mede) afhankelijk van anderen en je hebt geen invloed op hun 

denkwijze. Dat maakt de zaken gecompliceerd.

De sleutel van de oplossing ligt meestal in de dialoog. Niet isoleren en afzonderen maar 

het gesprek zoeken.

Dat alles als opmaat naar de rol als bestuur(der). De opmerking “waar zijn ze nou 

helemaal mee bezig” kan u mogelijk binnen de vereniging ook horen, of misschien dat u 

zich dat zelf ook afvraagt. Dan mis je als bestuur(der) iets essentieels. Contact. En het 

mooie is, dat kan van twee kanten komen.

Het is goed als het bestuur kan faciliteren dat de zaken naar ieders wens verlopen. Het is 

goed als leden de weg naar het bestuur ook willen vinden om er samen voor te zorgen 

dat de in de aanhef gestelde vraag niet gesteld hoeft te worden.

We komen uit de, voor ons allemaal moeilijke, tijd van corona, we willen graag een 

mooie invulling geven aan wat komen gaat bv. ons 100-jarig bestaan.

Kortom een uitnodiging naar de leden om vragen te stellen, opmerkingen te maken, 

ongerief te uiten.



Soms lijkt het wat stil……

Uw nieuwsgierige voorzitter

Verjaardagen

De jarigen voor de maand oktober:

10-10 Vera Boonman
25-10 Coby Tindemans
29-10 Nico van der Palen
30-10 Theo van Kemenade

En voor de maand november:

Matthijs de Wit 8-11
Timo Berkers 15-11

Wil van de Loo 15-11
Karin van Kemenade 24-11

Ans Bosmans 27-11
Ernst Jansen 27-11

Yvonne Cuijten 29-11

Vraag aan de leden:

1. Wie weet een mooie, modernere naam/titel te bedenken voor de 

ietwat oubollige naam/titel ‘beschermheer’?

2. We willen gaan informeren of het mogelijk is om de pakken van de 

fanfare centraal te laten stomen. Wellicht is dit ook prijstechnisch 



gunstig. We gaan navraag doen en laten jullie daarna weten wat de 

mogelijkheden zijn. Als dit mogelijk is, zou je hiervan (op eigen 

kosten) dan gebruik willen maken?

Graag ontvangen wij reactie van jullie! Dit kan natuurlijk via het secretariaat (per mail), maar het mag 

natuurlijk ook per appje of je mag het op de dinsdagavond aan ons laten weten!

Activiteiten & Agenda

 Week van 26 oktober: Rondbrengen van de donatiebrieven
o Zorg dat je in deze week een paar uren vrijhoud om deze brieven te bezorgen!

 Weekend van 12-13 november: Slagwerkspektakel

 Weekend van 11-12 december: Kerstconcert met een gouden randje
o Op zaterdagavond voor iedereen toegankelijk;

o Op zondagmiddag voor de gouden/diamanten echtparen van 2020

hiervoor zijn al ruim 20 echtparen aangemeld!

 Weekend van 29-30 januari 2022: Nieuwjaarsconcert met een gouden randje
o Op zaterdagavond voor iedereen toegankelijk

o Op zondagmiddag voor de gouden/diamanten echtparen van 2021

Noteer deze datums in jullie agenda en zorg dat je deze 

week(einden) vrij houdt ࣩ࣬࣫࣪

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!

Rabo ClubSupport
iedereen verdient een club



Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Iedereen verdient een club Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn 

en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en 

cultuur. En dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk 

en geld.

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is van start!

Stemmen

Leden van Regio Eindhoven, die Fanfare St. Nicasius een warm hart toe dragen, brengen via 

de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uit op ons. Hoe meer 

stemmen er op de fanfare uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die wij ontvangen.

Voor meer informatie ga naar: Rabo ClubSupport

SponsorKliks

Dankzij al jullie internetaankopen via SponsorKliks zijn we 

inmiddels over de grens van € 400,- spaartegoed gegaan. Op site 

van SponsorKliks.com kun je al de deelnemende bedrijven vinden, 

met hun bijbehorende provisies. Bijvoorbeeld reizen (in eigen land, 

of mogelijk in het buitenland) levert erg veel commissie op en is ook 

nog eens leuk om te doen. Maar ook andere sites leveren een 

mooie provisie voor de vereniging op. De bestedingsbedragen zijn 

immers vaak relatief hoog, hetgeen ook 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 de 

vereniging directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden en vrienden van de fanfare dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door iederenen die onze vereniging een warm hart toedragen, zeker in 

deze corona-pandemie.

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 de banner te klikken verschijnt een overzicht 

van tientallen webwinkels, waaronder Thuisbezorgd, Mediamarkt, Bol.com, en Zalando. Elke aankoop bij 
een van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het 
kost 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: NL61 RABO 0120 3047 59
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