
 

Meer informatie? Kijk op vriendenzomercursuswoudschoten.nl. Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een email naar 

vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. 

 
 

 

Aan de vrienden van  

Zomercursus Woudschoten      Asperen, 23 juni 2018 

 

Beste Vrienden, 

 

De zomer is begonnen en dus kruipen we steeds dichter naar de datum dat de Zomercursus 

Woudschoten 2018 weer van start gaat. Op 19 juni jl. meldde de Zomercursus al 120 

deelnemers te hebben ingeschreven voor dit jaar (vorig jaar om deze tijd net 100)! 

 

Dit houdt natuurlijk ook weer in dat wij als Vrienden worden gevraagd bij te springen omdat de 

bijdrage van de deelnemers niet geheel kostendekkend is, mede omdat niet iedere deelnemer in 

staat is het volledige deelnamebedrag te betalen. En daar zijn wij als Vrienden dan voor! 

 

Dus: heb je je donatie voor dit jaar nog niet overgemaakt of wil je extra doneren? Wellicht is 

deze herinnering voldoende om dit in een verloren momentje te doen. Ons IBAN-

rekeningnummer is NL45RABO0375245006 ten name van Stichting Vrienden Zomercursus 

Woudschoten. Overmaken kan eventueel ook via de qr-code iDEAL die onderaan deze brief 

staat. Alvast heel hartelijk dank hiervoor! Maar, wij zijn ook heel blij met sponsoring in natura 

(kopieerpapier, bladmuziek, etc.). Stuur ons alsjeblieft een mailtje als je dit liever doet. 

Uiteraard zijn wij ontzettend blij met de tot nu toe ontvangen donaties. Onze hartelijke dank 

daarvoor! 

 

Onze oproep om bij het bestuur aan te sluiten (voorzitter of lid) heeft helaas nog geen 

reacties opgeleverd. Het kost echt niet veel tijd, maar heb je die zelf echt niet en ken je wel 

iemand die dit zou willen doen? Laat het ons weten. 

 

En voor het geval het nog niet in je agenda staat: donderdag 16 augustus wordt de 

slotuitvoering gehouden. Jij komt toch ook? www.zomercursuswoudschoten.nl 

 

Maar voor die tijd hebben we uiteraard nog mailcontact! 

 

Met VRIENDelijke groeten, 

José de Jong, secretaris 

 

http://www.zomercursuswoudschoten.nl/

