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NieuwsbrievenNieuwsbrief Vughts Mannenkoor 28 april 2014
Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

We zijn volop ‘in training’ voor de 5daagse
concertreis naar Cambridge. Dat is wel nodig ook,

Adverteerders want het koor moet flink ‘aan de bak’ aan de andere
kant van de Noordzee. Donderdag 29 mei een

Info voor ledenconcert in Ely Cathedral: 13.10 – 14.00 uur, vrijdag
30 mei samen met The Royston Parish Church Choir
in Royston St. John the Baptist Church: 19.30 uur.
Zaterdag 31 mei mogen we twee concerten verzorgen: in de Round Church
Cambridge om 12.00 uur en in de All Saints Parish Church St. Ives om 19.30 uur.
Dat vergt dus de nodige (zang)conditie. En we willen graag van onze toehoorders
horen dat ze het ‘splendid’ vonden.

Engeland repertoire
Wilt u eens beluisteren wat we in Engeland zoal gaan zingen? Op onze website
vind u het hele Engelandrepertoire, compleet met een Youtubelink en
wat beknopte achtergrondinformatie. Klik hier en kijk en luister Disclaimer
onder 'Actueel Sitemap
Repertoire voor Engeland'.
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Inloggen VMKleden

Bijlage
Klik op de foto van Cambridge om een artikel te downloaden dat een van onze
Engelse vrienden ons toegestuurd heeft. Leuk om te lezen!

Publiciteitswaarde advertenties / sponsoring
Sponsoring van het Vughts Mannenkoor door adverteren is en lucratieve
investering voor de ondernemer. Dat blijkt uit een onderzoek naar de voor de
sponsors gegenereerde publiciteit. Voor een relatief klein bedrag komen onze
sponsoren regelmatig onder de aandacht van een groot aantal mensen.
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Hieronder een beknopt overzicht:
De adverteerders hebben in de flyer voor de Engelandreis gestaan die op
grote schaal verspreid is in Vught en diverse omliggende gemeenten.
De adverteerders staan in het programmaboekje van onze
Nieuwjaarsconcerten.
Elke keer als we een speciaal evenement hebben en we hiervoor
publiciteitsruimte kopen bij Het Klaverblad worden elke keer alle
adverteerders hierin opgenomen.
De adverteerders staan ook in onze Nieuwsbrieven die zeker 2 keer per
maand verschijnen. We hebben er namelijk twee, namelijk een Algemene
Nieuwsbrief voor externen en een Nieuwsbrief speciaal voor de leden. In
totaal worden de nieuwsbrieven elke keer naar 298 abonnees verstuurd.
In 2013 zijn 18 Nieuwsbrieven verstuurd: 1621 x daadwerkelijk gelezen (in
2014 tot nog toe 7 Nieuwsbrieven verstuurd)
De website van het VMK wordt goed bezocht, waardoor onze sponsoren
ook regelmatig in beeld komen: In 2013 werden 20.671 visits geregistreerd
(het aantal keren dat een persoon de site heeft bezocht) Het aantal Pages
was 100.661 (het aantal internetpagina’s dat op een scherm is
verschenen) en het aantal hits 469.935 (het aantal keren dat er geklikt is
op een link).
Het is dus beslist de moeite waard dus om het Vughts Mannenkoor financieel te
ondersteunen met een kleine jaarlijkse bijdrage van slechts enkele tientjes.
Belangstelling? Neem contact op met het secretariaat 0411  601853 of stuur een
email naar info@vughtsmannenkoor.nl.
Bergruimte/Garagebox
In verband met de onvermijdelijke sluiting van gebouw Schoonveld, hebben wij
wellicht volgend seizoen al geen repetitie en opslagruimte meer. We zijn dus niet
alleen op zoek naar een nieuwe repetitieruimte, maar ook naar wat bergruimte
voor onze reservemappen, een deel van het archief en de reservekleding.
Hierom kunnen we niet zomaar overal terecht. We hebben een nietvochtige
bergruimte of garagebox nodig. Kun u ons helpen? Suggesties zijn welkom!
Neem contact op met het secretariaat 0411  601853 of stuur een email naar
info@vughtsmannenkoor.nl.

Belangrijke data
Woensdag 28 mei(tot en met zondag 1 juni) concertreis naar Cambridge.
Woensdag 4 juni serenade tgv gouden bruiloft Wim en Gerda van Vught.
Vrijdag 4 juli Vriendenconcert in Maurick.
Zaterdag 5 juli 14.30 uur concert ter afsluiting van het seizoen in Mariaoord
in Rosmalen
Met een zangersgroet,
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Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
Onze PREMIUMADVERTEERDERS zijn:

Helvoirtseweg 41, Vught

Van Kuringe automobiel, takel en

www.hetklaverblad.nl

bergingsbedrijf
Kromakker 1, Esch
http://www.vankuringeautos.nl

Helvoirtseweg 186, Vught

Marktveld 54, Vught

www.groenewoud.nl

www.marinusmode.nl

Heuvel 3, Vught

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
http://www.pettelaargolf.nl
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van Voorst tot Voorststraat 1, Vught
www.hetbesteoor.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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