
 

Extra Nieuwsbief de Molenzangers d.d. 18-05-2018 

 

Beste allemaal,  

Na afloop van de repetitie van donderdag 17-5-2018 heeft Peter van der Velden de uitslag behandeld 

van de door u ingevulde enquête , over het aantal gewenste optredens, tevens heeft Peter een 

aantal oproepen aan de leden gedaan, daar het allemaal nogal veel was, vermelden we het nog even 

in deze extra nieuwsbrief. 

Uitslag enquête. 

Optredens bij instellingen of anderszins. 

 1             optreden   0 stemmen. 

 1-5         optredens   24 stemmen. 

 5-10         optredens  12 stemmen. 

 10 of meer optredens    4 stemmen. 

Deelname Korenfestivals. 

 0         festival  1 stem. 

 1         festival  5 stemmen. 

 2         festivals  15 stemmen. 

 3         festivals  7 stemmen. 

 5         festivals  6 stemmen. 

 Alle         festivals  2 stemmen. 

 Blanco           7 stemmen. 

 Maakt niet uit    1 stem. 

Daar wij graag zien dat de leden zoveel mogelijk bij alle activiteiten betrokken worden, de volgende 

oproep: 

2 Vrijwilligers die aan de hand van een geselecteerde lijst  instellingen gaan benaderen,  per telefoon 

of brief (deze brief is in concept al gereed),  om zodoende het aantal optredens te kunnen 

verwezenlijken.  

Denk hier even over na, graag aanmelden na het korenfestival bij het secretariaat. 

Korenfestival.  

Voor de begeleiding van de optredende koren zoeken wij nog 2 vrijwilligers, mannen of vrouwen . 



Ken je nog iemand in je omgeving die daar aan mee wil werken, dan kan die zich opgeven bij Frans de 

Kivit tel 06 54680870. 

Voor maximale publiciteit zijn er nog posters beschikbaar om thuis voor het raam te hangen, heb je 

nog een plaatsje, vraag deze dan aan Frans de Kivit. 

Na afloop van het Korenfestival is er net als vorig jaar, gelegenheid om bij Vuur en Vlam de dag af te 

sluiten en gezamenlijk te gaan eten, de kosten zijn € 17,95 opgeven bij Frans de Kivit. 

Gezelligheidsdag. 

Zij die dit nog niet hebben gedaan kunnen zich nog opgeven voor de gezelligheidsdag op 18 augustus. 

Opgeven per mail, het adres is activiteiten@demolenzangers.nl 

Verzetten repetitie.   

De repetitie van 14 juni komt te vervallen en  wordt verplaatst naar 21 juni dit in verband met 

vakantie van onze Dirigente  en onze toetsenist. 

De koffie en bardienst schuift gewoon door van 14 naar 21 juni. 

Wij wensen Marion, Martien, Peter  en  Annelies een fijne vakantie toe. 
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