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Van de bestuurstafel
ALV op maandag 25 februari om 20.00u. Een week voor aanvang van de ALV ontvangen jullie
via het secretariaat een mail met de (officiële)uitnodiging, agenda en eventuele bijlagen.
Tijdens deze vergadering zal er ook weer invulling gezocht worden voor de diverse commissies.
Wil je deelnemen in een commissie? Meldt je dan aan via het secretariaat.
Activiteitenlijst
Het bestuur en dirigent zijn druk bezig met de invulling van de activiteitenlijst.
Als jullie ideeën hebben, horen wij die ook graag!
Ideeën mailen naar het secretariaat.
Rabobank Clubkas actie
Rabobank Breda organiseert al jaren de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en
stichtingen. De afgelopen jaren kon jouw club zich in december hiervoor aanmelden.
In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de
campagne gehouden wordt.
In 2019 valt de nieuwe campagne waarmee we verenigingen en stichtingen ondersteunen,
samen met de Week van de Coöperatie in oktober. Op deze manier vindt de campagne bij alle
Rabobanken tegelijk plaats.
Tijdens deze actie is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk vrienden, kennissen enz. aanschrijft om
te stemmen op Muziekvereniging Fidelis.
Per stem ontvangt de vereniging een bedrag. Dus hoe meer mensen er stemmen ...Als je een
rekening hebt bij de Rabobank, kun je niet automatisch meespelen. Hiervoor moet je je apart
inschrijven via de website. Je kunt dan vanaf het jaar erop pas je stem uitbrengen.

Wij feliciteren
Herman
Reggie
Elvira

Wist u dat
* de consumptieprijzen flink omhoog zijn gegaan bij ’t
Kraaienest
* Walter, Marcel en Julien het orkest komen versterken
* Özkan en Gigi, ouders zijn geworden van een
prachtige dochter Phileine
*Jeroen Luijcks na het nieuwjaarsconcert stopt bij
Fidelis

4 januari
22 januari
6 februari

ACTIVITEITEN
18 januari Generale repetitie 20.00 – 22.15 uur
Buurthuis Gageldonk
19 januari Nieuwjaarsconcert aanvang 20.15 uur
Buurthuis Gageldonk
25 februari ALV 20.00 uur

SSC ‘t Kraaienest

Sinterklaasviering voor de allerkleinsten

Afmelden repetitie of concert
Het kan wel eens voorkomen dat je niet kunt komen repeteren. Het is dan de bedoeling dat je je afmeldt
bij het secretariaat. Niet mondeling, want dat onthoud ik niet zo goed!
Je kunt je afmelden middels een mailtje, Whats Appje, sms of gewoon bellen. Wil je je op maandag
afmelden voor de repetitie die avond? Dan is mailen niet zo handig, omdat de kans groot is dat ik die
mail niet meer lees.
Je afmelden voor een gepland concert doe je ook bij het secretariaat. Voor de planning van de
dirigent, het bestuur en de concertcommissie is het belangrijk dat je je z.s.m. afmeldt voor een concert.
Er kan dan gekeken worden of er invallers gevraagd moeten worden of dat er in de muziekpartijen
e.e.a. aangepast kan/moet worden om een concert toch te doen slagen.
Alvast bedankt!
Groetjes Esther
secretariaat@muziekverenigingfidelis.nl

06-49751805

Music from Musicals
Gemaakt door Bert van Gerven voor het Haagse Beemden Nieuws
Muziekvereniging Fidelis presenteerde op 3 november 2018 een avondvullend programma, Music from
Musicals, in de aula van de Graaf Engelbrecht. Aan de avond hebben onder andere meegewerkt de
solisten; Mark, Sophie, Laura en Bram. Ondersteuning was er van het koor Theatr'EL.
De muziekvereniging Fidelis bestaat al ruim honderd jaar en is momenteel de enige fanfare in Breda.
In 1910 is harmonie Cecilia die al in 1872 is opgericht over gegaan naar de Fidelis vereniging de naam
Cecilia bleef bestaan tot 1942, door de annexatie waren er twee harmonieën met dezelfde naam in
Breda. In 1946 werd de naam ongedoopt in Harmonie St Fidelis. In 1964 werd er overgeschakeld van
harmonie naar fanfare. Het grote gezelschap durfde het aan om een musical-concert te presenteren
met muziek uit verschillende musicals zoals Jesus Christ Superstar, Mary Poppins, Evita, Soldaat van
Oranje, Mamma Mia en nog veel meer.
De aula van de Graaf Engelbrecht is een uitstekende gelegenheid om een muziekconcert te houden. Er
is genoeg ruimte om alle concertleden op het decor te plaatsen en de akoestiek is prima voor zo’n
groot gezelschap. Bij sommige muziekstukken werd het orkest ondersteund door het koor Theatr'EL.
Bij de wereldhit Evita kwam dit goed tot zijn recht. Laura, die de solo-zang op zich nam van Evita bracht
met een zeer heldere stem een vertolking van dit nummer, de samenwerking met Theatr'EL was
adembenemend.

Lottowinnaars
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december

28
21
32
37
43

niemand
Joris
Claudia
Els
niemand

15 december 7 Ton
22 december 14 niemand
29 december 27 niemand
5 januari

16 niemand

Huurverhoging vanaf 1 januari 2019 van toepassing
In december 2018 heeft het bestuur van 't Kraaienest aangegeven dat zij, vanwege wijzigende wet- en
regelgevingen, verplicht zijn om 21% BTW te rekenen op de diensten die zij leveren aan haar klanten. Fidelis is één
van deze klanten. Aangezien Fidelis niet voldoet aan de vereisten voor het ondernemerschap voor de BTW, is
Fidelis niet BTW-plichtig. Dat betekent dat Fidelis deze BTW, die dus bovenop de in rekening gebrachte huur wordt
gezet, niet door Fidelis is terug te vorderen. In eenvoudige woorden betekent dit dat de huurlasten van Fidelis
vanaf 2019 met minimaal 21% omhoog gaan. Voor dit jaar betekent dat een lastenverhoging van ruim € 400,-.
Hiervoor ontvangen wij helaas geen tegemoetkoming of extra subsidie. Het bestuur van Fidelis heeft afgelopen
week in een gesprek met het bestuur van 't Kraaienest nog een poging gewaagd om de lasten te delen, maar
tevergeefs. Om de kosten zoveel mogelijk te kunnen dekken met inkomsten, gaat het bestuur de komende tijden
op zoek naar extra mogelijkheden om gelden te innen. Denk bijvoorbeeld aan het wijkplatform Haagse Beemden,
aanschrijven van fondsen en regionale acties houden. Wij proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden.
Mochten jullie zelf nog ideeën of suggesties hebben om extra inkomsten te realiseren dan horen wij dat natuurlijk
graag. De kostenverhoging is erg vervelend en ongewenst, maar hopelijk kunnen we die zoveel mogelijk teniet
doen.

Met dank aan onze fotograaf: Tim Schoonebeek!
Meer foto’s op onze website.

