
 
 
 
 

 
  
 

NIEUWSBRIEF 

 
 februari 13, 2017 

 
 
Reacties op: natres@planet.nl 
 
  
 
Vooraankondiging. 
 
 
De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag  
30 maart 2017. Locatie is ook dit jaar de Du Moulin Kazerne, Zeisterspoor 
Soesterberg. U wordt verzocht om door te geven per mail of u aanwezig bent 
op deze ALV.  
De leden die een jaarspeld of een erekoord ontvangen op deze ALV hebben al 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Voor verdere informatie verwijs ik u naar het INFO dat deze maand bij u op de 
mat valt. 
 
 
Dan is er nog een speciale uitnodiging voor alle leden van OVV die (nog) geen 
donateur zijn van het Fanfare Korps Nationale Reserve. 



 

 

 

 
 

 

 

Korpsconcert 2017 op 25 maart a.s.! 
 
Geacht lid van Onze Vrijwilligers Vereniging, 
 
Op 25 maart a.s. brengt de FKNR weer het jaarlijkse korpsconcert in 
theater De Flint in Amersfoort. 
U als OVV-lid bent er natuurlijk bij!  
 
U kunt twee kaarten reserveren door een e-mail te sturen 
naar de penningmeester van de Stichting Vrienden FKNR via penningmeester@stichtingfknr.nl. 
Wij vragen u hiervoor een (eenmalige) donatie à € 15 te doen 
aan de stichting via IBAN: NL33 INGB 0006 9906 04 t.n.v. St Vrienden FKNR.  
 
Uiteraard hopen we dat u uw eenmalige donatie zult omzetten 
in een volledig donateurschap. U kunt daarvoor een formulier invullen bij onze promotiestand 
in de foyer van het theater. U kunt donateur worden voor minimaal € 15 per jaar. 
U ontvangt hiervoor jaarlijks twee vrijkaarten voor het korpsconcert 
en minimaal 3 nieuwsbrieven.  
Ook wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het orkest. 
 
We zouden het heel fijn vinden als u familie, 
vrienden of bekenden meeneemt naar het concert, zodat deze ook kennis kunnen maken met  
dit fantastische, militaire orkest. 
Extra kaarten kunt u à € 11 bestellen via www.deflint.nl of telefonisch via 033 4 229 229. 
Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt altijd bij elkaar zitten als u extra kaarten bestelt. 
De garderobe is geregeld en u ontvangt in de pauze een gratis drankje. 
Het tenue voor deze prachtige avond is DT2(groen met wit overhemd), OVV tenue of Tenue de Ville. 
 
Nou, als dit niet voldoende is om u naar het prachtige theater De Flint in Amersfoort te lokken… 
 
Graag tot ziens in theater De Flint op 25 maart a.s.! 
 
Bestuur Stichting Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve. 
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