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Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief van de Stichting Duyschot Concerten.
De reden is dat we het concert dat gepland stond op 14 november en dat we
wegens Coronamaatregelen moeten cancellen, toch door kan gaan en wel op 28
november 2020.

Door de huidige coronaregels mogen wij maximaal 30 bezoekers ontvangen. Om geen
bezoekers ter plekke te moeten weigeren, vragen wij iedereen (behalve diegenen die
zich al voor 14 november hadden aangemeld) die wil komen zich aan te melden door
een email te sturen naar info@duyschot.nl of op de website duyschot.nl, rechts boven,
op “Contact” en daarna op “Contactformulier” te klikken. Graag vermelden met hoeveel
personen u komt. U kunt gewoon ter plekke contant betalen (10 euro per persoon).

We willen nog graag diegenen van u die lid zijn van de RaboBank en in het kader
van de Rabobank clubsupport actie op Stichting Duyschot concerten hebben
gestemd hartelijk bedanken.
Uw stem heeft er voor gezorgd dat de Stichting door de RaboBank wordt
gesponsord met € 331,72.
Fantastisch!
De Rabobank heeft ons een video gestuurd speciaal voor ons: Video Rabobank
We hopen u te mogen ontmoeten op 28 november!

Sponsoren van de Duyschot Concerten
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Podium Kunsten
Stichting CAI fonds
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
De Sitter Bloemen
Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie
Wisse Makelaardij B.V.
Rabobank
Xebius Digital Printing
Operando B.V.
Musica Docet

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met
persoonsgegevens.
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft aangemeld als
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen
verstrekt. Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden
via info@duyschot.nl.

Facebook: Johannes Duytschot op Facebook
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