Januari 2022
Gelukkig Nieuw Jaar
Wat een bijzonder jaar was 2021. We
zijn begonnen met een lockdown en er
ook weer mee geëindigd. Bijna alle
concerten zijn afgezegd; met elkaar
repeteren was vaak lastig en voor
sommigen niet haalbaar.
Er waren zorgen om de gezondheid van
leden, we hebben afscheid genomen van
trouwe leden en er zijn nieuwe mensen
bijgekomen. En tussendoor zijn we ook nog verhuisd.
En nu begint een Nieuw Jaar met nieuwe kansen en uitdagende mogelijkheden.
We gaan er met elkaar weer een bijzonder en mooi jaar van maken.
Op 7 januari geen repetitie en ook geen Nieuwjaarsreceptie maar om 20.00 uur
zien we elkaar via zoom om bij te praten en elkaar een fijn nieuw jaar te wensen.

Vrienden van KNK
Er is een Nieuwjaarswens gestuurd naar de Vrienden van KNK

Verjaardag
Johannes 10 januari
Anja
21 januari
Van harte gefeliciteerd!!

Sponsorkliks
Nu veel winkels weer dicht zijn wordt er vast veel online besteld. Zou je
dat via Sponsorkliks willen doen?
Ga dan voordat je iets bestelt naar www.sponsorkliks.com en tik dan in
de witte balk of klik op Muziekvereniging Kunst Naar Kracht.
Kijk of de webshop waar je iets wilt bestellen ook aangesloten is bij
Sponsorkliks, plaats daar je bestelling en een gedeelte van de provisie die
het bedrijf betaalt om op deze site te kunnen staan gaat naar KNK. Je betaalt
niets meer dan wanneer je rechtstreeks naar een webshop gaat.
Dus of je nu boodschappen bestelt bij de supermarkt, een
koelkast nodig hebt of overstapt naar een andere provider:
doe het via Sponsorkliks. Ook Independer is aangesloten bij
Sponsorkliks.
Je kunt een app downloaden via de appstore en zet dan na
het downloaden van de Sponsorkliksapp het pictogram op de
homepage van je telefoon of tablet, dan weet je zeker dat je
niet vergeet de vereniging GRATIS te sponsoren!

Vriendenloterij
De Vriendenloterij heeft € 119,70 overgemaakt over het derde
kwartaal van 2021.
De Vriendenloterij is sinds kort samen gegaan met de BankGiroloterij.
Mocht je toevallig hebben meegespeeld met de Bankgiroloterij en nu met de
Vriendenloterij dan kun je aangeven dat je mee wilt spelen voor KNK.
Ga naar de site www.vriendenloterij.nl en kies onder Extra's voor Clubs en
stichtingen. Ga dan naar Meespelen voor uw club en volg het menu.
Of bel 088-0201020.
We spelen nu met 7 loten mee. Begin dit jaar is de vergoeding per lot verlaagd
van € 6,30 naar € 5,70, maar het is nog steeds een mooie aanvulling op de
inkomsten.

Concerten en activiteiten
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

7
18
14
10

januari
februari
oktober
december

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
11.00 uur

Zoom
Jaarvergadering
Houtwijk
Houtwijk Kerstconcert

