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- Rabo ClubSupport

Al gestemd? Laat je stem niet verloren gaan want jouw stem is geld waard!
De stemperiode duurt nog tot 25 oktober. Vraag ook aan je contacten die lid
zijn van de Rabobank om op muziekvereniging St. Caecilia te stemmen. Hoe
meer mensen er op ons stemmen, hoe hoger de opbrengst.
Stemmen kan via de Rabo App of door in te loggen op de website van de
Rabobank. Alvast dank voor jullie steun!
- Sponsorkliks
Steeds meer mensen doen tegenwoordig hun aankopen online, dit zou ook
uit onze sponsorkliks opbrengst moeten blijken, maar uit de jaarcijfers op de
ALV is juist gebleken dat de opbrengst erg is teruggelopen. Om ieders
geheugen weer even op te frissen over wat en hoe.
Met sponsorkliks kun je een gratis financiële bijdrage leveren aan onze
vereniging zonder er heel veel moeite voor te moeten doen. Bestel online bij
diverse webwinkels via de Sponsorkliks pagina van St. Caecilia . De
webwinkels betalen namelijk een commissie over elke bestelling die via
sponsorkliks wordt gedaan. 75% van deze commissie wordt op de rekening
van onze vereniging gestort. Alle kleine beetjes helpen, dus als je iets online
bestelt denk dan aan onze vereniging!
- Sollicitatie procedure nieuw dirigent DMK
Op het moment zijn er nog 2 kandidaten in de race voor het dirigentschap
van het DMK. Om een goed beeld te krijgen zullen de kandidaten ieder
afzonderlijk proef dirigeren voor de groep. De proefrepetities zijn deze maand
ingepland.
- Coronamaatregelen
Vanwege de snelle toename van het coronavirus heeft het RIVM eind
september de geldende maatregelen opnieuw aangescherpt, in navolging
hiervan hebben beide onderdelen toen het protocol voor de repetities
aangepast. Afgelopen week zijn er echter weer nieuwe maatregelen
genomen, hieruit is gebleken dat muziekrepetities toegestaan blijven tot een
maximum aantal van 30 personen wel met het dringend advies om een
mondkapje te dragen. Tijdens de duur van de repetitie mogen deze worden
afgezet. Uiteraard blijven alle bestaande maatregelen ook nog steeds van
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aangepast. Afgelopen week zijn er echter weer nieuwe maatregelen
genomen, hieruit is gebleken dat muziekrepetities toegestaan blijven tot een
maximum aantal van 30 personen wel met het dringend advies om een
mondkapje te dragen. Tijdens de duur van de repetitie mogen deze worden
afgezet. Uiteraard blijven alle bestaande maatregelen ook nog steeds van
kracht. Laten we er met z'n allen op toe zien dat de maatregelen nageleefd
worden, gebruik je gezond verstand en blijf bij eventuele klachten thuis.
Voor actuele informatie verwijs ik naar de website
www.muziekvereniginghoeven.nl, dus houdt deze goed in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E. Muziekvereniging St. Caecilia

