Informatiebrief
Contact:
Telefoon:
Website:
e-mail:

Wilma Gerritsen
06 – 1922 4040
www.smartofore.nl
info@smartofore.nl

Van harte welkom als belangstellende van het koor Smartofore.
Hieronder vind je enige algemene informatie over ons koor.
Smartofore is een officiële vereniging en een gezellig, niet te groot, gemengd koor.
De statuten zijn opgesteld en bekrachtigd door een notaris; en vastgelegd in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel (KVK 32119067).
Samenstelling koor

Sopranen, mezzosopranen, alten en baritons

Repertoire

Het Nederlandstalig populaire lied ‘in een nieuw, ander en verrassend
jasje’ op onderscheidende wijze gezongen met arrangementen die
speciaal voor dit koor gemaakt zijn door onze dirigent(en)

Repetitie

Maandagavond met uitzondering van de schoolvakanties

Tijdstip

Van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie

KBS Kameleon
Stradivariusstraat 159 , 3822 DP Amersfoort

Muzikale leiding

Wilco Stronks (dirigent, arrangeur en toetsenist; http://stronksmusic.nl/

Zakelijke leiding

Bestuur, bestaande uit 5 leden:
- Wilma Gerritsen, voorzitter
- Anke Sopjes, secretaris
- Frans de Kok, penningmeester
- Mieke Keizer, lid
- Christien Stomphorst, lid
ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen

Contributie

€ 25,00 per maand gedurende het gehele jaar (dus € 300,00 per jaar);
betaling liefst per 1e van de maand via automatische incasso op
rekeningnummer NL39 INGB 0002 6909 71 t.n.v. Vereniging Smartofore

Stemtest

Toelating als lid na het positief afronden van de stemtest

Proeflidmaatschap

4 repetities (liefst aaneengesloten) zijn kosteloos

Website

www.smartofore.nl ; wachtwoord voor ledenpagina na defititieve
toelating

Sociale media

https://www.facebook.com/smartofore
https://twitter.com/smartofore
https://www.youtube.com/channel/UCdYbsqvn925zrBANzTY8t9w

Consumpties

Thee en koffie € 1,00 in de pauze. Eerste maandagavond van de maand
wordt de repetitie afgesloten met een gezellige borrel; € 1,00 per
consumptie

Communicatie

Mededelingen tijdens de repetities, nieuwsbrieven en berichten via de email, jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en informatie op de
website en sociale media

Blijven er na deze informatie nog vragen over, dan kun je natuurlijk altijd bij een van de
(bestuurs)leden terecht via bovenstaand e-mail adres.
Wellicht mogen we je binnenkort als nieuw koorlid begroeten.
Je bent van harte welkom
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden van Smartofore

Informatieformulier
Met dit formulier geeft u aan belangstelling te hebben om mogelijk lid te worden van Smartofore.
Door het invullen van dit formulier verplicht u zich tot niets. Wij vragen in dit stadium daarom
alleen uw NAW gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen indien er wijzigingen
plaatsvinden in het repetitierooster (we willen voorkomen dat u aan de gesloten deur komt) en/of
om u uit te nodigen voor een eventuele stemtest.
Naam:

Adres:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Geboortedatum/
Verjaardag:

Met het invullen van dit formulier geeft u aan belangstelling te hebben voor Smartofore. Verder
mag Smartofore contact met u opnemen om u nader te informeren over (wijzigingen t.a.v.)
repetities en voor een stemtest.
De eerste of tweede repetitie doen we al een beperkte stemtest om te kunnen vaststellen bij welke
stemgroep (sopraan, mezzo-sopraan, alt of bariton) uw stem het beste past.
Na vier weken doen we een definitieve stemtest.
Pas na deze stemtest (en uw proeflidmaatschap van vier – aaneengesloten – repetities) besluit u of
u lid wil worden van Smartofore.
Ook Smartofore zal na uw proeflidmaatschap en de stemtest laten weten of toetreding tot het koor
tot de mogelijkheden behoort.

