
Den Haag, juni 2019

Lieve vrienden,

We staan alweer aan de vooravond van de zomerstop, met deze maand nog twee schitterende 
concerten van Fay Claassen (13-6) en Michael Varekamp (20-6), mijn favorieten.
Het was een half jaar vol veranderingen, aanpassen, wennen en uiteindelijk ons prettig gaan 
voelen in het Koorenhuis.

Wij, de vrijwilligers en bestuur, zijn dit jaar begonnen in het Koorenhuis dat warmhartig is 
aangeboden door een tweejarige subsidie van de Gemeente Den Haag.
Een soort laatste kans om door te starten die we met beide handen hebben aangegrepen.

Het was echt even wennen om samen te werken met een andere organisatie, maar die 
samenwerking is nu prima. Wij hebben onze mooie lamp in de foyer mogen hangen, 
en hebben bij sommige concerten tafels en stoelen mogen neer zetten om onze eigen sfeer 
mee te brengen.  En veel bezoekers zijn blij verrast om die warme sfeer, het beter geluid en ook 
omdat we beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Ook het team van het Koorenhuis helpt geweldig mee en met Sewan Mumcuyan, de directeur 
van het Koorenhuis hebben we besloten door te gaan en weer meer aandacht aan de PR te 
besteden. We staan na de zomer op de Uitmarkt en gaan logo en drukwerk opfrissen.

Zonder eigen pand zijn onze inkomsten een stuk minder - we hebben geen baromzet en 
kunnen geen partijen en verhuur verzorgen. Willen we verder kunnen na de eerste subsidie dan 
moeten we dit jaar al aantonen dat er door sponsors en vrienden een basis is voor ons unieke 
programma.

Mijn dringende oproep is laat je zien, kom naar onze concerten, neem ook vrienden mee. 
Kom op de donderdagen naar het gratis voorprogramma in de foyer en kom genieten van de 
heerlijke Indische maaltijd die nog steeds door Renee en Roy verzorgd wordt.

Word vriend voor € 50 en u krijgt uitnodigingen voor speciale concerten, sponsor een rood 
tafelkleed voor € 25 en uw naam komt in de randen. Word gouden vriend voor € 350 en steun 
daarmee de concerten voor jong talent - uw (bedrijfs)naam zal dat bij het concert vermeld staan 
als sponsor. Stort uw sponsorbijdrage op NL60 INGB 0006854609 tnv Stichting 
Regentenkamer.
Wij zijn een ANBI stichting en giften kunt u daarom ook van de belasting aftrekken!
Kijk voor meer details op www.regentenkamer.nl/vrienden
Kom ook naar de uitmarkt waar u al kunt reserveren met korting voor de komende concerten
Kortom, wees welkom en blijf ons steunen bij het brengen van een uniek geluid.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop u snel in het Koorenhuis te zien!

Zonnige groet mede names alle vrijwilligers en bestuur 
Thea van Loon 
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Een kleine greep uit het 1e half jaar 2019 foto’s: Koen van Venetië


