
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 78.      01-10-2016 

Beste allemaal,  

Twee zeer succesvolle optredens hebben we achter de rug. We kunnen met plezier 

en een voldaan gevoel hierop terug kijken met z’n allen! De beide organisaties waren 

erg tevreden. Onze naam staat weer in het Nieuwsklokje van deze week bij het 

optreden in de Waterhoef! Ook de nieuwe repetitieruimte begint te wennen. Na wat 

‘gedraai’ tijdens het zingen en geschuif met de tafels wordt het een beetje ‘eigen’. 

We hebben een mooi en gezellig kerstrepertoire. Kortom: er wordt goed aan de weg 

getimmerd!! 

Nieuw bestuurslid. 

Ans Groenland is met unanieme stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Wij hopen 

op een prettige samenwerking, maar Ans kennende zit dat wel goed. We wensen 

Ans succes op haar nieuwe stekkie! 

Aanschaf muziekstandaards. 

Zoals jullie gezien hebben heeft het bestuur besloten nieuwe, lichtgewicht 

standaards aan te schaffen. We beschikken niet over opslagruimte bij de Tovervogel 

en met die 2 zware kisten iedere repetitie sjouwen was geen optie! Ook zijn deze 

gemakkelijk hanteerbaar bij optredens. Het is de bedoeling dat er een boek opgelegd 

wordt  en er verder niets aan gehangen wordt. We hopen er veel plezier en gemak 

van te hebben. 

Stoelen. 

Iedereen die er behoefte aan heeft kan tijdens het zingen een stoel mee naar binnen 

nemen, maar……………het is ook de bedoeling dat je zelf de stoel na afloop weer 

terug plaatst in het rek! 

Hart voor uw club 

Ook dit jaar organiseert Rabobank “Hart van Brabant” de actie ‘Hart voor uw club’. 

Met jouw stem op ons draag je bij aan de aanschaf van materialen. 

  

Wat houdt de actie precies in? 

Rabobank “Hart van Brabant” draagt de lokale samenleving een warm hart 



toe.  Daarom organiseert de bank 'Hart voor uw club', een actie waar vanuit de 

Rabobank projecten worden ondersteund die de regio maatschappelijk versterken. 

Dit jaar stelt de bank daarvoor weer een fiks bedrag beschikbaar. Dit bedrag mogen 

de leden van de bank verdelen over de projecten die meedoen; de stem van ieder lid 

is dus geld waard! Je mag 2 stemmen op 1 doel uitbrengen. Afhankelijk van het 

totale aantal stemmers kunnen twee stemmen op ons project de Molenzangers al 

snel € 15,00 euro opbrengen. 

 

Je bent lid van de Rabobank 

Je hebt een bankrekening bij de Rabobank én je hebt je in het verleden ook 

aangemeld als lid van de bank. Je krijgt dan automatisch een stemkaart met 

stemcode toegestuurd. Ook al woon je in een andere plaats dan het project, als jouw 

bank maar in een van de onderaan genoemde plaatsen gevestigd is. 

 

Je bent nog geen lid van de Rabobank 

Je hebt een bankrekening bij de Rabobank maar je hebt je in het verleden nog niet 

aangemeld als lid van de bank. Dit kan alsnog. Het heeft geen enkel nadeel, sterker 

nog je krijgt periodiek informatie over jouw regionale Rabobank en je hebt ook zicht 

en indirect inspraak op hoe jouw bank functioneert. Je krijgt na het aanmelden je 

stemkaart thuisgestuurd. Meld je snel aan als Rabobank lid via deze link. 

(Aanmelden kan alleen in de regio waar jouw regionale vestiging van de bank zich 

bevindt) 

 

Je hebt geen rekening bij de Rabobank of jouw bank bevindt zich niet in de 

bovengenoemde plaatsen? 

Dan kun je in principe niet stemmen. Dat is jammer. Maar misschien zijn er in jouw 

privé-omgeving wel mensen die er bankieren. Of bij jouw vereniging, kaartclub, 

kookclub, sportclub, muziekband, werk enzovoort. Deze mensen kunnen dan wel via 

de actie stemmen op de Molenzangers. Hebben ze geen stemkaart dan kunnen ze 

die aanvragen bij de Rabobank. Loop er even binnen of bel ze even. 

 

Stemperiode 4 oktober tot en met 17 oktober 2016 

In deze periode kun je stemmen. Breng je stem uit, maximaal 2 per doel, in dit geval 

de Molenzangers. Ook al is het project niet in de plaats waar je woont dan nog kun je 

er op stemmen. Vind je het stemmen moeilijk, stuur je stemcode door naar onze 

secretaris, dan mag zij voor jou stemmen. Stuur je stemcode naar 

secretariaatdemolenzangers@gmail.com Zo gaat je stem voor ons niet verloren. 

 

Kom ook 11 november 2016 naar de ledenvergadering 

Je bent als Rabobank-lid van harte welkom op de ledenvergadering. Tijdens deze 

boeiende en gezellige avond mag je ook nog extra stemmen uitbrengen en worden 

ook het aantal stemmen per doel bekend gemaakt. 

 

Alleen samen met jou kunnen we ervoor zorgen de Rabo-actie voor ons tot een 

https://stichting-oisterwijk-heartsafe.email-provider.nl/link/i7bylz7zwf/kozd07vm1s/r98wao3aoa/iv9ybdxn3e/86iwgtgjzg
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succes te maken. 

 

Bestuur de Molenzangers 

 

Dus: doe mee en stem!  Iedere stem is geld waard voor ons koor!! 

 

 

Geplande optredens: 

 

Op 12 november  2016 staat een middag optreden bij Stanislaus in Moergestel  

geboekt.  

Op 11 december 2016 wordt een optreden bij Prisma overwogen. Correspondentie 

hierover is nog gaande. 

Op 16 december 2016 is er weer Moonlightshoppen in het dorp waarbij we weer 

welkom zijn om te zingen in een gezellige ambiance.  

Op 18 december 2016 zijn we gevraagd bij de Nierstichting in Tilburg. 

 

 


