
 
 

NIEUWSBRIEF maart 2016  
 

Korte terugblik op november en 
december 2015 
Najaarsconcert - Met een  vernieuwende 
inbreng van onze dirigent Wim Ruessink heeft 
het koor op 7 november een uniek concert ten 
gehore gebracht. Dit concert bestond uit drie 
delen : klassiek, musical en populair. Het 
concert werd begeleid door een percussionist, 
een gitarist en een jong, enthousiast strijkers-
ensemble. Ook een andere presentatie van 
het Varssevelds Mannenkoor. Reacties 
achteraf hebben bevestigd dat ook deze vorm 
van musiceren door het publiek zeer werd 
gewaardeerd.  

 
Vanwege de grote publieke belangstelling 
werden tijdens het concert de digitale 
mogelijkheden (extra TV-scherm) in de Grote 
Kerk optimaal benut voor zitplaatsen met een 
beperkte zichtlijn. Door hiervan gebruik te 
maken neemt de capaciteit van de kerk als 
concertzaal toe doordat ook de zijbeuken in 
de kerk kunnen worden ingezet. 
Volkskerstzang 50 jaar - Het laatste optreden 
van het jaar 2015 was deelname aan de 50-
jarige Volkskerstzang in de Grote Kerk op 21 
december.   
Kerstmarkt - In december hebben wij, na een 
jaar van afwezigheid, weer deelgenomen aan 
de Kerstmarkt op 13 december.  
Ons product – echte Zeeuwse bolussen – was 
aan het eind van de middag totaal uitverkocht. 
Een geslaagde actie dus. 

 
Nieuwe leden – Ledenwerving heeft onze 
voortdurende aandacht. De actie vanaf het 
najaarsconcert tot aan de kerst leverde acht 
potentiele belangstellenden op.  
Twee nieuwe leden hebben we inmiddels 
kunnen inschrijven, twee andere kandidaten 
verwachten wij in het komende voorjaar. 
De ledenwerfactie gaat ook dit jaar door. 

Vooruitblik op 2016 
Actieplan - 
Schrijf een 
nieuwe 
donateur. 

Zoals vele verenigingen heeft ook het 
Varssevelds Mannenkoor te maken met 
stijgende lasten en helaas minder inkomsten.  
Een zeer belangrijke groep voor ons koor zijn 
onze donateurs die behalve een jaarlijkse 
bijdrage leveren, ook onze trouwste 
bezoekers zijn van onze concerten.  
Wij hebben uw hulp nodig - Met de leden van 
het koor willen wij dit jaar een actie starten 
om nieuwe donateurs te werven, maar wij  
vragen hierbij ook uw hulp als AMBASSADEUR. 

   
Met de gedachte : “wie is er beter in staat om 
te vertellen waarom het belangrijk is om 
donateur te worden van het Varssevelds 
Mannenkoor”, vragen wij om uw mede- 
werking.  
De actie als VMK-ambassadeur - Bij deze 
Nieuwsbrief treft u aan een begeleidende 
brief, inschrijvingskaartjes en een pen om een 
nieuwe donateur te noteren. 
Leg bij uw familie, vrienden, kennissen en 
buurt uit waarom men donateur zou moeten 
worden van ons koor en probeer een nieuwe 



donateur in te schrijven voor minimum bedrag 
van  € 10,00 per jaar. 

 
In bijgaande brief vindt u verder alle 
gedetailleerde informatie over onze 
hulpvraag. 
U behoeft geen geld te incasseren want dat 
doen onze leden in het najaar tijdens de 
jaarlijkse donateursronde waarbij dan meteen 
de nieuwe donateurs worden bezocht door 
een koorlid. 
Uitnodiging - Om deze actie zowel voor u als 
voor een nieuwe donateur een leuk tintje te 
geven, is het de bedoeling dat aanbrenger(s) 
en de nieuwe donateur(s) later dit jaar 
worden uitgenodigd voor een kijkje achter de 
schermen door een repetitieavond bij te  
wonen. Op deze wijze is het mogelijk het koor 
ook eens mee te maken in een andere 
omgeving dan alleen tijdens een concert.  

      
Het Varssevelds Mannenkoor hoopt uiteraard 
op een succesvolle actie waarbij zowel leden 
als bestaande donateurs in staat zijn nieuwe 
donateurs aan te brengen.  
Wij danken u al bij voorbaat voor het slagen 
van deze actie. 

Vocaal VMK programma 2016 

Den Es - Dit jaar is de aftrap gegeven op 18 
januari jl. met een optreden voor de bewoners 
van Den Es. Dit voor VMK heel dankbare 
optreden is in goede smaak gevallen bij 
bewoners. Na het concert zongen we met 
elkaar “oude en bekende” meezingliedjes. 
Concertreis - Eind september vertrekt het 
koor voor een driedaagse concertreis naar 
België. We zingen in bekende Belgische 
steden. Drie jaar geleden ondernam het koor 
een reis naar Bremervörde in Duitsland; België 
is deze keer aan de beurt om kennis te  maken 

het Varssevelds Mannenkoor.  
Benefietconcert - Nog geen datum is bekend, 
maar wel is toegezegd dat we meedoen aan 
een Benefietconcert in de loop van dit jaar 
t.b.v. het restauratiefonds van de Grote Kerk. 
Veiling – In het kader van de restauratie van 
de Grote Kerk hebben wij ons aangeboden om 
geveild te worden. De veiling is op de  
aanstaande Koningsdag. Via de pers wordt u 
daarover verder ingelicht. 

Tegen een aantrekkelijk bod 
kunt u zich verzekeren van een optreden van 
het Mannenkoor op een door u gewenst 
moment en plaats. 
Najaarsconcert – Staat gepland voor zaterdag 
5 november van dit jaar. Hierover volgt 
uiteraard meer nieuws in onze Nieuwsbrief 
van oktober 2016. 
Kerst – In december zullen wij weer deel-
nemen aan de jaarlijkse Kerstmarkt in Varsse-  
veld en tijdens het inloopconcert in de Grote 
Kerk kerstliederen ten gehore brengen.  
 
RABO CLUBKASACTIE - Ook dit jaar worden 
leden van de Rabobank weer in de 
gelegenheid gesteld om stemmen uit te 
brengen op hun favoriete verenigingen en/of 
stichting om een bijdrage te mogen ontvangen 
vanuit de Rabo clubkasactie.  

 
Voorgaande jaren hebben wij kunnen 
profiteren van het feit dat vele mensen ons 
koor een warm hart toe dragen en wij dankzij 
die steun een leuke bijdrage hebben 
ontvangen. Binnenkort gaat deze actie weer 
van start en wordt u  door de Rabo 
geïnformeerd  wanneer er weer gestemd mag 
worden. Uiteraard hoopt het Varssevelds 
Mannenkoor ook dit jaar weer op uw 
stemmen te mogen rekenen. 


