13 december 2013

Agenda - reminder
19 december 2013
24 december 2013
26 december 2013

Harmonierepetitie in drukkerij
Opluistering Gezinsviering opleidingsorkest
Opluistering H.Mis harmonieorkest

19.00 uur
10.30 uur

Voorwoord van de voorzitter
Wat was het spannend vanavond bij de uitreiking van het Coöperatief
Dividend van de Rabobank! Wat duurde het lang voordat wij rustig konden
gaan zitten! Als één van de laatste winnende projecten kwam ons project
‘Eén locatie, méér harmonie’ uit de stemronde, die nog geld opleverde. Na
ons project was er nog € 12.000,12.000, van de € 90.000,- over en werden drie
grote projecten teleurgesteld. Zij hadden helemaal niets…. Deze
nieuwsbrieff gaat over ons goede nieuws. De afbouw van onze repetitieruimte kan beginnen!
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Harmonie ontvangt € 10.000,- dividend!
Nee, dit zijn niet de spelregels uit een Monopolyspel. Dit is de harde realiteit, die ons goed smaakt.
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Vanavond, donderdag 12 december jl. , was een delegatie
van onze vereniging in de Maria Magdalenakerk in Geffen
op uitnodiging van de Rabobank Bernheze Maasland om
aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking van het Coöperatief
Dividend 2013 van de lokale bank. Ben Cornelissen was als
lid van de ledenraad in zijn Rabobank-functie aanwezig. Uit
de sponsorcommissie waren Willy van der Steijn en Frans
Jacobs aanwezig. Carel van Sleuwen en Twan van Oirschot
van de klusclub en Loes Vermeltfoort, Fred Verkuijlen en
Lambert van der Ven uit het bestuur completeerde onze
vereniging. Zo was onze vereniging mooi
vertegenwoordigd.
Eerst werden alle 22 projecten nog eens voorgedragen,
waarbij ons project als eerste werd genoemd! Dit bleek
niet de volgorde van het aantal stemmen werd erbij
gezegd en dit zou later ook blijken.
Hierna kwam het spannende moment. Van € 90.000,- werd steeds teruggeteld en kwamen
achtereenvolgens de projecten met de meeste stemmen van hoog naar laag langs. Het geldbedrag
werd steeds lager en toen na 12 projecten al € 50.000,- vergeven was, begon het langzaamaan toch
spannend te worden.

Bij het 17e project, toen er nog ruim € 22.000,- in de dividendpot zat was het zover. Daar kwam ons
project naar voren en werd ons de volledig aangevraagde € 10.000,- toegekend middels een
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cheque. Vanuit de Geffense kerk werd via Facebook en WhatsApp de goede uitslag gedeeld en
werd het bericht bij de repetities van de slagwerkgroep en het harmonieorkest met gejuich
ontvangen. Bij het harmonieorkest zorgde dit voor zoveel onrust, dat even later werd besloten de
repetitie af te breken en in de bar een drankje te gaan drinken op de goede afloop.

In Geffen was inmiddels een feestprogramma aangebroken met een optreden van Willeke Alberti
met een live-band en een speciaal voor deze dag samengesteld koor. Na dit optreden was het tijd
voor een drankje in gemeenschapshuis de Koppelinck, waarna een bus onze Servaes-delegatie rond
23.00 uur terug naar Dinther bracht.
Hier was het in de Toren inmiddels rustig, maar werd de binnenkomst van de felbegeerde cheque
door een tiental achtergebleven leden met gejuich ontvangen.
Ook langs deze weg allereerst dank aan de Rabobank, die het dividend beschikbaar stelde en deze
feestelijke uitreiking organiseerde. Dank aan alle leden die zich hebben ingezet om zelf te stemmen
of andere mensen aan te zetten tot stemmen. Natuurlijk dank aan alle leden van de Rabobank
Bernheze Maasland, die op ons project gestemd hebben.
Tot slot dank aan de commissie die de aanvraag voor het dividend heeft voorbereid te weten Willy
van der Steijn, Frans Jacobs en Peter van Sleuwen. Zij kregen hulp van Ben Cornelissen met advies.
Voorzitter Lambert van der Ven tekende voor de uitwerking.
Met deze uitkomst komen we in de laatste fase van de verbouwing van de drukkerij. Naar
verwachting kunnen we rond 1 februari onze eerste officiële repetitie in de Abdij gaan houden.

Meer foto’s van verenigingsactiviteiten zien??
Bezoek onze website www.st-servaes.nl

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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