ShantyNederland komt naar U toe.

ShantyNederland is de overkoepelende organisatie voor alle shanty en seasong koren in Nederland.
Shanty Nederland heeft op dit moment een 400 koren als lid en bestaat nu een ruim 7 jaar.
ShantyNederland heeft in verschillende regio’s een contact persoon voor de koren in die regio. In de
regio Noord vervult ondergetekende deze functie. Wij willen graag kennismaken met alle shanty en
seasong koren in de regio, lid of geen lid van ShantyNederland en u informeren wat Shanty
Nederland zoal voor haar leden kan betekenen (en natuurlijk hopen we dat de niet leden aansluiting
zoeken bij ShantyNederland).
Het is dan ook met veel genoegen dat we u met 1 of meerdere personen van uw koor uitnodigen
voor een bijeenkomst op zaterdag 3 november a.s. vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in het Soc.
Cultureel Centrum ,t Schienvat Heidebloemstraat 4 7887EB in Erica (Drenthe) Tel:0591-301437
Graag verwelkomen we u daar tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Koffie of thee en een lunch worden u aangeboden.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u nader informeren over wat ShantyNederland doet en nog wil
gaan doen. Ook hebben we een gast spreker. Deze keer word u door J.B.Raterink, een afgevaardigde
van de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht over het hoe en wat te verzekeren tijdens
bijvoorbeeld opslag, transport en optredens. Het blijkt dat hier nog al eens vragen over ontstaan,
deze kunt u dan stellen, die ter plaatse beantwoord worden. Verdere onderwerpen die ter tafel
komen zijn Buma, Stemra, Femu, workshops, shanty zingen op scholen etc. Verder is er de
gelegenheid elkaar beter te leren kennen.
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, verzoeken we u vriendelijk om bijgevoegde
antwoord strook in te vullen. Ook kunt u per mail reageren ( info@shantykoren.eu ) of het antwoord
strookje invullen en opsturen naar K.Dijkhuis Stelling 21 9621BC Slochteren, ook telefonisch is een
optie op 0598-853831.
Voor informatie over ShantyNederland en onze activiteiten kunt u natuurlijk altijd op onze website
terecht www.shantynederland.nl , maar we hopen u persoonlijk meer te kunnen vertellen en uw
vragen te beantwoorden. Wij hopen dan ook op een afvaardiging van uw koor te mogen rekenen.
Wij wensen u veel succes met uw koor activiteiten en graag tot ziens op 3 november in Erica
Vriendelijk groet,
Voor het bestuur van ShantyNederland
Uw regio vertegenwoordiger
Klaas Dijkhuis

Regiobijeenkomst.
Bij de regio bijeenkomst in Erica op 3 november zal van ons koor de volgende deelname aanwezig
zijn.
Ons koor:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Het aantal personen: ……….....personen komen naar Erica om de bijeenkomst bij te wonen.
Ook hebben we de volgende vraag:………………………………………………………………………………………
waar we graag een antwoord op hebben.

Vriendelijke groet
Klaas Dijkhuis

Stelling 21 9621BC Slochteren Telefoon: 0598-853831 of 06-48721759 Mail; info@shantykoren.eu

