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Alle Angaben ohne Gewähr.

Sponsorkliks

Thuis werken…..thuis printen

hallo

Glasvezel actie

Feestactie 2021

MDVS Nieuwsbrief December 2021

Corona Muziek

Lieve muziekvrienden, Wij hebben dan wel geen muziek kunnen maken de afgelopen periode, maar de vereniging heeft niet 
stil gezeten:  zie hieronder een overzicht van enkele acties van MDVS. Veel leesplezier ! 

We hadden gedacht om in januari 2022 weer te 
starten met repeteren, maar helaas heeft de 
laatste lockdown weer roet in het eten gegooid. 
Geen Kerstconcert, geen kerstmarkt.. Hopelijk 
kunnen we in 2022 weer samen muziek maken. 
We wachten de volgende persconferentie 
maar weer af. Zodra er nieuws te melden is 
dan krijgen jullie daarover bericht via mail of 
whatsapp. 

Inwoners van Doesburg, 
bedankt voor het aanmelden 
via mdvs-doesburg.nl voor de 
glasvezelactie. Het heeft onze 
clubkas €800,00 opgebracht !!
Wat een dagje flyeren al niet 
kan doen… 

Het wordt al bijna een traditie: verkoop 
van hanzebroden, Doesburgse
moppen en hanzepakketten net voor 
de feestdagen in december. Dit jaar 
met wederom een mooie opbrengst 

voor MDVS van €476,90. Groot 
applaus voor de leden die deze 
opbrengst gerealiseerd hebben !

Online shoppen met opbrengst voor de 
vereniging, het kan ! De totale opbrengst staat 
momenteel op €20,04. Dit kan en moet natuurlijk 
veel meer worden: dus koop je online? doe dat 
via de website van MDVS. Via deze link kom je 
er vanzelf :  
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.ph
p?club=11691&cn=nl&ln=nl

Donateursactie 2021

Uitgestelde extra ledenvergadering Ook dit jaar konden we niet bij u langs de deur voor een 
muzikaal dankjewel. Gelukkig hebben veel donateurs ons 
wederom gesteund dus: 

DONATEURS HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE !

De planning was om 18 januari 2022 een extra 
ledenvergadering te houden, deze wordt echter 
verzet (nieuwe datum volgt nog)

Breng lege cartridges naar 
MDVS-leden! Onze club is er 
erg mee geholpen.

Inleveren Prunusstraat 6 of 
Kosterstraat 13

QR Code

Ook MDVS gaat met de 
digitale tijd mee met een 
eigen QR Code. 
@Lekker makkelijk: scannen 
en je komt op onze website 
uit !

Nieuwe leden

We hebben in 2021 drie nieuwe leden mogen verwelkomen op 
dwarsfluit, altsax en trompet : WELKOM bij MDVS  

MDVS wenst u een gelukkig en muzikaal 2022 toe !
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