Berkel-Enschot februari 2014
Beste donateur,
Al weer een jaar voorbij. En ook dit jaar willen we weer een beroep op u doen. We zijn erg
trots dat we in Berkel-Enschot kunnen rekenen op vele donateurs. Neemt niet weg dat
nieuwe donateurs altijd welkom zijn.
We hebben een mooi jaar achter de rug met veel leuke en spannende activiteiten. Er is veel
gebeurd. Als u ons verenigingsnieuws in De Nieuwe Schakel een beetje bijhoudt, dan weet u
al heel wat. Twee belangrijke optredens steken boven alles uit. Na 15 jaar hebben we
samen met het SOK de draad weer opgepakt en een spetterend Knolleconcert op de planken
gezet. Het Kinderconcert Peter en de Wolf was een eclatant succes. Muziek en theater voor
de kids. We hebben er veel aandacht aan besteed. De PR-machine heeft niet stil gestaan en
na een prima aanwezigheid op de Kunstmarkt heeft deze wervingscampagne een mooi
resultaat opgeleverd. Maar liefst 12 nieuwe leden hebben zich nadien aangemeld.
We zijn zeer verheugd.
Dat heeft natuurlijk vergaande consequenties waar de spaarpot voor open moet. We nemen
onze verantwoordelijkheid als muziekvereniging die als doel heeft zoveel mogelijk
dorpsgenoten te laten genieten van het zélf muziek maken binnen een orkest. Maar daar
hebben we wel wat steun voor nodig. Vooral financiële steun.
Afgelopen jaar zijn beide opleidingsorkesten neergestreken in ons eigen home.
Zowel het InstapOrkest als het MiddenOrkest repeteren sinds september in ’t Muziekhuis.
De kleding voor deze orkestleden moet aangepast worden en we zijn al drukdoende met de
kledingcommissie om een eigentijdse outfit te kiezen. Daarnaast zijn er door de aanwas
meer instrumenten van de vereniging in bruikleen wat ook weer extra kosten met zich
meebrengt.
Misschien wilt u wel lid worden van onze Vriendenclub. We hebben namelijk een mooi
voorstel. Het is bittere noodzaak om onze Stichting Vrienden van Concordia verder uit te
breiden; de kosten gaan als maar omhoog en willen we de vitaliteit en de ambities van onze
muziekvereniging behouden dan moeten we wel.
Op 8 maart a.s. speelt het HarmonieOrkest in de Concertzaal in Tilburg. U hebt dat zeker al
gehoord. Het wordt een geweldige avond met een spectaculair muziekstuk van de eerste
orde. ALS U “VRIEND” of “BESCHERMENGEL” WORDT DAN HEBBEN WIJ EEN LEUK CADEAUTJE
VOOR U: TWEE GRATIS ENTREEKAARTJES VOOR DIT UNIEKE CONCERT! Neem even contact op
via de website met het PR.Bureau voor verdere informatie. (of bel: 0619672800)
Overigens: kaartjes kunt u altijd bestellen via de website. Zie >menu>kaarten bestellen.
Wij zijn erg blij dat u ons wilt blijven steunen door een jaarlijkse donatie.
Via de bijgevoegde acceptgiro of gewoon via internetbankieren kunt u een vrijwillige
bijdrage overmaken op IBANrekeningnr: NL12RABO0106819925 t.n.v. Muziekvereniging
Concordia Berkel-Enschot.
Wij hopen wederom op uw gulle bijdrage en zien U graag regelmatig als gast terug bij een
van onze concerten. Namens alle leden van Muziekvereniging Concordia, hartelijk dank.

Lex Emmen (voorzitter)

