
 

Aan de vrienden van Zomercursus Woudschoten   Asperen, 17 december 2018 

Beste Vrienden, 

Onze laatste Nieuwsbrief van dit jaar ligt voor je. Met 122 
deelnemers was ook deze 57e editie van de Zomercursus weer 
een grandioos, muzikaal succes. Echter, Carlos heeft bij de 
slotavond een noodkreet laten horen: om het voortbestaan van 
de Zomercursus te kunnen blijven garanderen is er (structureel) 
geld nodig. 

Wij hebben ons daarbij aangesloten door direct na afloop van de Zomercursus jullie een mail te 
sturen met de vraag ons te helpen met het vinden van Vrienden en Donateurs. Een vergelijkbare 
oproep is naar de (ouders/verzorgers van) deelnemers gegaan. Helaas moeten wij constateren 
dat hierop (nog) niet (erg) positief is gereageerd. 

Wel zijn wij ontzettend blij met de uitbreiding van ons 
bestuur. Na een kennismakings-vergadering hebben Frederique 
Spoel en Berend Stumphius zich bereid verklaard om de taken 
van resp. bestuurslid en voorzitter op zich te nemen. Met deze 
positieve uitbreiding van het bestuur komen er ook weer 
nieuwe ideeën voorbij. Daar gaat u komend jaar zeker van 
horen! 

Ook dit jaar hadden wij als Vriend het doel om € 1.800,00 over te maken naar de Stichting 
Zomercursus Woudschoten om de deelnemerskortingen aan te vullen. Dank zij jou als Vriend 
hebben wij daar dit jaar, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, aan kunnen voldoen. Hopelijk 
zet deze trend zich door, zodat wij de Stichting Zomercursus Woudschoten nog beter 
financieel kunnen steunen. En zoals hierboven duidelijk is geworden, is dat hard nodig! 

Meer informatie? Kijk op vriendenzomercursuswoudschoten.nl. Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een e-mail naar 
vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. 

  



 

December is altijd een dure maand, maar jullie donaties hebben ons afgelopen jaar gelukkig geen 
windeieren gelegd. Wellicht zat jouw ‘ei’ hier nog niet bij of wil je extra doneren. Een (eventuele 
extra) donatie kan gestort worden op IBAN NL45RABO0375245006 ten name van Stichting 
Vrienden Zomercursus Woudschoten. Overmaken kan eventueel ook via de qr-code iDEAL die 
onderaan deze brief staat (via de 2e QR-code doneer je anoniem). Of mocht je mensen kennen 
die ons muzikale initiatief toejuichen, vraag hen dan om ook Vriend te worden. Geef hen mijn 
gegevens door en ook zij worden opgenomen als Vriend en ontvangen dan onze Nieuwsbrieven. 
Voor iedere Vriend die je aanmeldt, krijg je een drankje gratis bij de slotuitvoering in 2019. 

Intussen komen de aanmeldingen voor de zomercursus in 2019 al weer binnen en er staan nu al 
32 deelnemers op de teller (stand per 11-12-2018)! Maar we hopen natuurlijk weer rond de 120 
uit te komen. Met jouw steun kunnen ook minder draagkrachtige muzikale talenten of meer 
kinderen uit één gezin daar deel vanuit gaan maken. 
 

Meer informatie? Kijk op vriendenzomercursuswoudschoten.nl. Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een e-mail naar 
vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. 

  



 
Noteer de datum van de slotuitvoering vast in je agenda: donderdagmiddag/-avond 15 augustus 
2019. Kom dan genieten van de geweldige muzikale klanken maar zeker ook van de bekende 
‘Woudschotensfeer’. 
 

Dan rest ons niets anders dan jullie alvast een goed, gezond en muzikaal 2019 toe te wensen en 
jullie heel, heel hartelijk te danken voor je (soms meervoudige) steun in 2018! 

Met VRIENDelijke groeten, 
Namens Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten 
  

José de Jong, secretaris 

    !

Meer informatie? Kijk op vriendenzomercursuswoudschoten.nl. Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een e-mail naar 
vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. 

  


