ShantyNederland wil graag kennis met u maken!
Beste Shanty leden,
ShantyNederland is de overkoepelende vereniging voor alle Shanty en
Seasongkoren in Nederland en heeft in verschillende regio’s een of meerdere
contactpersonen voor de koren in die regio. In de regio Zuidholland –BrabantLimburg-Zeeland vervullen ondergetekenden die functie. Wij willen daarom graag
kennismaken met alle Shanty en Seasongkoren in de provincie, lid of geen lid van
ShantyNederland en u informeren over wat ShantyNederland voor haar leden kan
betekenen (en natuurlijk hopen wij dat de niet-leden dan ook aansluiting zoeken
bij ShantyNederland).
Het is dan ook met veel genoegen dat wij hiermee 1 of 2 personen van uw koor
uitnodigen voor een bijeenkomst op zaterdag 13 april a.s. vanaf 10.00 uur tot uiterlijk
15.00 uur in het Wijkcentrum Kubiek. Zwaluwstraat 1 3334 XN Zwijndrecht.
Telefoonnummer 078-6126364. kubiek@diversz.info
Graag verwelkomen wij u daar tussen 09.45 uur en 10.15 uur.
Om ca 10.30 uur zal de vergadering een aanvang nemen. Koffie en thee en lunch, ca
12.30 uur t/m 13.15 uur, worden u aangeboden en na afloop een drankje.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u nader informeren over waar ShantyNederland mee
bezig is en nog verder wil ontwikkelen. Onderwerpen die ter tafel komen:
BUMA/STEMRA, Werelderfgoed, Anbi regeling, verzekeringen, workshops, opleiding
Shanty zingen op scholen etc. Tevens is er gelegenheid elkaar (beter) te leren kennen en
gegevens uit te wisselen.
Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u vriendelijk
om het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen. U kunt het formulier (liefst per
mail) zenden aan: Adri Braber
e-mail opaonline@versatel.nl
Henny Bezemer e-mail ha.bezemer@58gmail.com
(Gaarne voor 15 maart 2019 verzenden)
Voor informatie over ShantyNederland en onze activiteiten kunt u natuurlijk al op onze
website www.shantynederland.nl terecht, maar wij willen u in een persoonlijke
ontmoeting meer kunnen vertellen. Wij hopen dan ook op een afvaardiging van uw koor te
mogen rekenen!
Wij wensen u veel succes met al uw kooractiviteiten en graag “tot ziens” op 13
april 2019

Vriendelijke groet,
Uw regiovertegenwoordigers:
Adri Braber en Henny Bezemer

Antwoordformulier

Onder getekende van het shantykoor ………………………………………………………….

 Deelname met 1/ 2 personen aan de informatie morgen/middag van Shanty
Nederland op 13 april 2019 in Zwijndrecht
 Geen deelname van ons koor
(Aankruisen wat van toepassing is)

Lid van: Shanty Nederland/ BvK. / Geen lid/ Anders
Wij willen gaarne informatie over …………………………………………
Naam:
Functie…………………………………………………………………….
s.v.p. uiterlijk 15 maart 2019 door ieder koor terug te zenden aan:
De regiovertegenwoordigers:
Adri Braber

e-mail

Henny Bezemer e-mail

opaonline@versatel.nl
ha.bezemer58@gmail.com

