
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Betreft: Fanfare Concordia gaat weer volle kracht vooruit!  
 

Leveroy, mei 2021 
Geachte sponsor, 
 
De blik is gericht op de toekomst! Na de corona-pandemie zijn er weer stippen aan de horizon 
gezet. We zijn gestart met een nieuwe dirigent bij onze fanfare, hebben het eerste concert met al 
onze geledingen weer gepland (zaterdag 21 mei) en zijn bezig om onze meerjarenplanning alweer 
handen en voeten te geven. We hopen dat u met uw bedrijf hetzelfde kunt doen en dat u met 
een positieve mindset de toekomst tegemoet gaat. Dat doen wij ook, zonder dat we daarbij onze 
ogen sluiten voor al het verschrikkelijks dat er in Oekraïne aan de hand is 
 
Vorig jaar hebben we u ook per brief benaderd en moesten we vertellen dat we een streep 
moesten zetten door al onze actviteiten waarbij we u als sponsor in het zonnetje kunnen zetten. 
We hebben iedere sponsor vorig jaar toch om een bijdrage gevraagd als dat mogelijk was en het 
heeft ons zeer goed gedaan dat daar zo enorm goed door velen gehoor aan is gegeven. 
 
Op dit moment staat onze agenda boordevol. We nodigen u graag uit een kijkje te nemen in de 
agenda op onze website en die vindt u hier: https://www.fanfareconcordialeveroy.nl/activiteiten 
Naast het feit dat we op 4 mei de dodenherdenking in Nederweert opluisterden en op 5 mei bij 
onze kerk een muzikaal eerbetoon gaven bij het herdenkingsmonument dat is opgericht, starten 
we 21 mei weer met een concert. Het Concordia Comeback Concert. Zoals gezegd: al onze 
geledingen zullen daar van zich laten horen en daar bent u van harte voor uitgenodigd.  
 
Daarnaast hebben we ook enkele prachtige activiteiten in het vooruitzicht waarvoor wel een 
entreeprijs wordt gevraagd en dat betekent dat we eindelijk voor u als sponsors weer eens wat 
terug kunnen doen! We hopen dat u ook dit jaar weer sponsor wilt zijn van Fanfare Concordia 
Leveroy.  Want wat is een dorp zonder een muziekvereniging? En dat we dit jaar graag weer 
diverse keren horen!  
 
Namens Fanfare Concordia Leveroy op voorhand van harte bedankt voor uw bereidwillige 
medewerking. 
 
 
Namens de Sponsorcommissie van Fanfare Concordia Leveroy, 
 
Tjeu Klauwers 
 
Bijlagen: sponsorovereenkomst en sponsorpakketten 
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