DONATEURSACTIE IN SEPTEMBER
Beste dorpsgenoten,
In september houdt de Fanfare De Vooruitgang weer haar jaarlijkse donateursactie. Deze actie
is voor ons van erg groot belang. Zonder uw bijdrage kan de vereniging niet blijven doen wat
wij met zijn allen al jaren gewend zijn, namelijk muziek maken bij tal van gelegenheden in en
buiten Stiphout.
Als grote muziekvereniging hebben we natuurlijk meerdere inkomstenbronnen, zoals
subsidies, oud papier en de ledencontributies. Maar de Fanfare heeft uw bijdrage ook hard
nodig om zo het gebouw en het vervoer te kunnen betalen, uniformen aan te kunnen schaffen
en te onderhouden en ga zo maar door. Komend jaar zullen we een groep jonge muzikanten
verwelkomen in ons “grote orkest”. Voor deze groep zullen instrumenten moeten worden
aangeschaft komend jaar. En we willen in het nieuwe seizoen starten met een leerorkest voor
volwassenen.
Uw geld wordt goed besteed en dat kunt u ook terugzien en horen bij de tal van (Stippentse)
activiteiten waarbij een muzikale inbreng niet mag en kan worden gemist, denk aan Carnaval,
Koningsdag, en de Sinterklaasintocht. Daarnaast geeft de Fanfare serenades bij gouden
bruiloften, concerten en vrolijken we het dorp jaarlijks op tijdens onze buitendag. En vergeet
tenslotte ook niet de inspanningen, die de fanfareleden al jaren doen om de leerlingen van de
basisscholen in Stiphout-Warande op een leuke manier kennis te laten maken met muziek en
de diverse instrumenten. Velen mensen in Stiphout kunnen hierdoor meegenieten van deze
gezellige muzikale activiteiten, u toch ook?
Wij vragen dan ook uw steun voor onze donateursactie en we hopen ook dat u onze leden,
die in de komende weken weer bij u zullen aankloppen, net als andere jaren uw zeer
gewaardeerde bijdrage zult meegeven. Wij beloven dan nog lange tijd muziek in uw leven te
brengen.
Naast de donateursactie hebben wij ook andere mogelijkheden om de Fanfare financieel te
ondersteunen, bijvoorbeeld de Club van 100. Informatie hierover kunt u vinden op onze
website www.fanfaredevooruitgang.nl/support.
Muzikale groeten en alvast zeer bedankt,
Ans van Tetrode
namens Fanfare De Vooruitgang
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