Nieuwsbrief – augustus 2019
Redactie: nieuwsbrief.orgelkring.mb@gmail.com
Eerstvolgende concerten:
14 september 13.00-16.30 uur – Heikese kerk Tilburg
6 oktober 16.00 uur – Heikese kerk Tilburg
Verder in deze nieuwsbrief:
- Meerjarig beleidsplan
- Website in verandering

=====================

Nationale Orgeldag in Heikese kerk
Zaterdagmiddag 14 september a.s.
Gratis inloopconcerten van ongeveer een
kwartier op het Loek van Nes-orgel
13.00 uur – Jacques Lemmens
14.00 uur – Jac Peeters
15.00 uur – Sjak Smulders
16.00 uur – Ruud Verbunt
De vier Midden-Brabantse organisten zullen zelf een
toelichting geven bij de muziek die zij ten gehore brengen.
Ook zullen zij vragen van de bezoekers beantwoorden over
het orgel en hun liefde voor dit muziekinstrument.
Voor een beperkt aantal belangstellenden is er gelegenheid om zelf het orgel te bespelen.
Aanmelden hiervoor is mogelijk via email: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com

=====================

Heikese kerk (Sint Dionysiuskerk)
Zondagmiddag 6 oktober 16.00 uur

Véronique van den Engh
ORGANIST VAN DE KATHEDRALE BASILIEK VAN
SINT-JAN TE ‘s-HERTOGENBOSCH

=====================

Meerjarig beleidsplan
Onlangs heeft het bestuur van de orgelkring een meerjarig beleidsplan vastgesteld waarin
beknopt is weergegeven wat de hooflijnen van het beleid zijn dat begin 2018 is ingezet.
Hiermee is onder meer voldaan aan een belangrijke verplichting om door de fiscus te
worden aangewezen als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het is de
bedoeling om daarvoor op korte termijn een aanvraag in te dienen. De integrale tekst van
het meerjarig beleidsplan is te vinden onder de rubriek Documenten op onze website:
www.orgelkringmiddenbrabant.nl

Website in verandering
De trouwe bezoekers van onze website zullen hebben gemerkt dat deze met een zekere
regelmaat verbeteringen ondergaat. Deze betreffen zowel de inhoud als de opzet. Zo is de
rubriek Fotogalerij onlangs omgedoopt tot Informatief. Daarmee biedt deze Rubriek nu
tevens de mogelijkheid om de lezers te attenderen op interessante publicaties.
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Contact met bestuur Orgelkring
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, per
email, per gewone post en telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen op
onderstaande bankrekening. Afmeldingen voor de digitale Nieuwsbrief kunnen worden
gericht aan: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
secretariaat:
adres:
telefoon:
mobiel:
email:
bank IBAN:
website:

Leo de Laat
Naardenstraat 107 | 5045 MJ Tilburg
013 45 53 879
06 28 177 799
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
NL13 RABO 0122 3306 92
www.orgelkringmiddenbrabant.nl

