Vreeland, september 2011
Betreft: prospect Fortissimo-, Forte- of Particuliere Vriend van Muziekvereniging De Vecht.

Beste mede- Vreelander,

Vindt u Vreeland ook een ontzettend gezellig dorp met een enthousiast verenigingsleven? Heeft u ook genoten
van het afgelopen Dorpsfeest en de herkansing van het Brugconcert door onze Muziekvereniging De Vecht op
die eenmalige tropische zaterdagavond? Weet u dat we met ruim 70 man hebben gemusiceerd?!
Weet u wat we nog meer doen met deze 88 jaar oude ‘De Vecht’?
We verzorgen muzieklessen voor alle harmonie instrumenten: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet,
euphonium, trombone. We hebben een leerlingenorkest o.l.v. Simon Westveen, een ‘Blaazband’ voor de
buitenoptredens en het harmonieorkest o.l.v. de ambitieuze Gerhart Drijvers. We spelen bij de intocht van
Sinterklaas, op Koninginnedag verzorgen we het Torenblazen, het Wilhelmus bij het dorpsontbijt en tijdens de
Kerstmarkt en de Kerstnacht laten we ook van ons horen.
Hoogtepunten zijn voor ons het jaarlijkse Kinderconcert in de herfst (Poppenkast of ander muziektheater, waar
ruim 300 kinderen en 100 volwassenen bij aanwezig zijn), het Nieuwjaarsconcert (klassiek) in de volle SintNicolaaskerk, een popachtig concert tijdens Koninginnenacht en natuurlijk het Brugconcert (populair) de
laatste zaterdag van juni op pontons in de Vecht. Al met al bereiken we een groot en divers publiek, rijp en
groen, jong en oud, Vreelanders en Stichtse Vechters. Maar ook muziekliefhebbers daarbuiten zijn welkom.
Sinds we zoveel concerten en activiteiten verzorgen belanden we helaas jaar op jaar in de rode cijfers,
(dirigent, P.R., zaalhuur, muziekrechten, vergunningen, etc. ) Het gaat om ongeveer € 3.000,- in de min, en dat
kan zo niet doorgaan. Daarom zoeken we veel nieuwe Vrienden, die ons helpen onze ambities voort te zetten
zodat we in 2013 financieel gezond ons 90-jarig bestaan kunnen vieren.
Onze vraag is of u met uw bedrijf deze dorpse vereniging structureel extra wil ondersteunen?
(Giften zijn extra aftrekbaar van de belasting!)
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We verwelkomen graag nieuwe Vrienden en hebben 3 soorten Vriendschap ontwikkeld:
1.

Fortissimo Vriend voor 3 jaar: voor € 100,- per jaar:
- Vermelding op de website: www.muziekverenigingdevecht.nl met doorlink als u dat wilt.
- Advertentie van ½ pagina in programmaboekje Nieuwjaarsconcert of Kinderconcert op
kaartje/programmablad.
- Vermelding bij de andere concerten
- 4 vrijkaarten Nieuwjaarsconcert (entree €10), korting feestbuffet
- Activiteit met of voor uw medewerkers is bespreekbaar

2.

Forte Vriend voor 3 jaar: voor € 50,- per jaar:
- vermelding op de website: www.muziekverenigingdevecht.
- Advertentie van ¼ pagina in programmaboekje Nieuwjaarsconcert of Kinderconcert op
kaartje/programmablad
- Vermelding bij de andere concerten

3.

Of wordt u particulier Vriend: voor € 15,- per jaar:
- korting voor 2 personen op het Nieuwjaarsconcert
- vrijkaarten bij de presentatie van het leerlingen orkest
- aankondiging per mail voor alle evenementen.

We hopen dat we uw belangstelling hebben gewekt en dat u deze dorpse vereniging met uw Vriendschap wilt
ondersteunen, dan kunnen wij nog vele gratis concerten voor Vreelanders op het water verzorgen,
kinderconcerten ontwikkelen en de vele dorpse activiteiten opluisteren.
Mocht u extra informatie willen hebben of heeft u nog vragen, dan kunt u e-mailen of bellen met Wendela
Sandberg 06-55 322 959 (0294- 233365). As u direct op ons verzoek wilt ingaan, stuurt u dan graag een mail
naar vriend@muziekverenigingdevecht.nl dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
We hopen op een vruchtbare samenwerking,
Met muzikale groeten,
Namens het bestuur,

Bert van Wijk, Voorzitter,
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