Nieuwsbrief seizoen 2016-2017
Beste leden, familieleden en/of begeleiding, sponsoren en Vrienden van,
Wij willen jullie door deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken betreft
Vocal Match.
Wat was het een mooi muzikaal seizoen. We hebben weer op verschillende plekken optredens mogen
geven.
Wat natuurlijk heel bijzonder is geweest: Vocal
Match mocht meewerken aan het programma
Geloof en een Hoop Liefde. Hiervoor zijn in
september opnames gemaakt door de EO en
werd uitgezonden op 29 november 2016. Alle
leden zijn die avond naar de Talter gekomen en
samen hebben we gekeken. We hebben hele
leuke reacties ontvangen.
In december zijn we genomineerd voor de
DoeMee-Award. Mensen konden op ons
stemmen en vol spanning is het bestuur naar de
uitreiking gegaan. Vocal Match mocht de
publieksprijs in ontvangst nemen. Iets waar we
bijzonder trots op zijn.
Samen hebben we in een volle uitverkochte zaal een mooi winterconcert gegeven waar we veel positieve
reacties op hebben gekregen. Een week later mochten we onze kerstliedjes ten gehore brengen op de
winterfair bij de Zeuven Heuvels in Wezep. Dit jaar hebben een paar leden van Vocal Match meegedaan
met collecteren voor het NSGK. Onze enthousiastelingen hebben een mooi bedrag van € 582,64 opgelopen
waarvan de helft van de opbrengst bestemd was voor Vocal Match. In februari hebben we meegedaan
met een prachtige muzikale avond op uitnodiging van de Talter. Hieraan werkten mee het seniorenkoor en
de slagwerkgroep van Concordia.
Onze penningmeester Fenlyne van Hooren heeft het
welverdiende waarderingsbeeldje uitgereikt gekregen door
burgemeester Hoogendoorn namens Oldebroek voor Mekaar.
Alle leden hebben een mooie bloem mee naar huis gekregen.
Op 25 maart was het zover. De voorstelling Ode aan Jasper met
in het voorprogramma Vocal Match. Wat een geweldige avond
was het om hierbij aanwezig te mogen zijn.
De Rabobankclubkascampagne heeft dit jaar het enorme
bedrag opgeleverd van € 577,50. Alle stemmers hartelijk

bedankt! Onze leden Henry en Fenlyne waren 25 jaar getrouwd. Op uitnodiging hebben wij een paar leuke
liedjes gezongen en mochten we mee vieren met hun feest. Ons koorlid Ko heeft schilderijen ter
beschikking gesteld waarvan de opbrengst is voor Vocal Match. Dit heeft het bedrag opgeleverd van €
26,00. De Oranjevereniging Oldebroek heeft ons gevraagd een optreden te komen verzorgen op het
Raadhuisplein tijdens Koningsdag. Ook dit jaar hebben we meegedaan met een actie voor de Alpe d’HuZes.
We hebben meegedaan met een loterij en hebben hiervoor een bedrag binnengehaald van € 285,00. Maar
liefst 2x hebben we zangcoaching gehad van Lana Wolf. Zij heeft ons diverse tips meegegeven om nog
mooier en relaxter te kunnen zingen samen. Met de bbq actie van Kulturhus de Talter hebben 7 mensen
gestemd op ons koor en dat heeft het bedrag van € 52,50 opgeleverd.
Ook dit jaar hebben we nieuwe sponsors mogen binnenhalen. Bedankt PV Tuinaanleg, van Norel Vlees,
BPM Media, Will2Sustain, Stucadoorsbedrijf R. v.d. Vegte, Het Nieuwe Stenen Tijdperk Wezep en De Boer
Kantoren Doornspijk.
Dankzij onze leden, vrienden van, onze sponsoren, uw bijdrage en diverse acties hebben wij dit seizoen 4
richtmicrofoons en een mengpaneel aan kunnen schaffen. Met onze muziekapparatuur die we vorig
seizoen gekocht hebben kunnen wij, onafhankelijk, zelf een volledig optreden verzorgen. Hier zijn wij
enorm trots op!!!
Zoals jullie al hebben gelezen hebben we er veel nieuwe leden bij gekregen, maar er kunnen nog meer
leden bij. Ken jij mensen in je omgeving die graag zingen, neem ze mee!! We zijn op zoek naar mensen met
en zonder beperking, die kunnen zingen en ook graag wel wat willen en kunnen leren. Elke woensdag (met
uitzondering van de schoolvakanties) repeteren wij van 19.45-21.30 uur in Kulturhus de Talter.
Hierbij willen wij als bestuur van de gelegenheid gebruik maken om alle leden, familieleden en/of
begeleiding, sponsoren en Vrienden van bedanken voor al het vertrouwen dat we van jullie gekregen
hebben in de afgelopen tijd. We hebben het samen met alle leden gedaan. Zonder elkaar was het niet
gelukt!

