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Hierbij ontvangt u tussentijds een Nieuwsbrief van de Stichting Duyschot 
Concerten. 

Deze is bestemd voor diegenen van u die lid zijn van de RaboBank. 
U heeft van de RaboBank een email ontvangen waarmee u uw stem aan een 

Vereniging of Stichting kunt geven. 
Vorig jaar heeft u door uw stem er voor gezorgd dat de Stichting door de 
RaboBank werd gesponsord met ruim € 300,-. 

Wilt U deze keer ook op onze Stichting stemmen? 
Het werkt net iets anders dan vorig jaar. U kunt 5 stemmen uitbrengen, waarvan 

2 tegelijk op één keuze. 
Onze Stichting vind u onder H.I.Ambacht.  

Bladert u daar a.u.b. een stuk verder want onze Stichting vindt u pas bij de letter 

S. 
Voor de Rabo-app geldt:       

ga naar "zelf regelen" 

"Mijn Lidmaatschap" 

"Rabo Club Support" 

Hartelijk dank voor uw steun ! 

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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.duyschot.nl&data=02%7C01%7C%7C3bc1fa30d46f407e311c08d6a39af25b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636876283218722085&sdata=qeyf1TauKO8muQm0EAiGASu9UHm1wTeYKtUNsO4XClo%3D&reserved=0


• 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 

 
 

 
Copyright © 2019 Stichting Duyschot Concerten 

 

Ons mailadres is: 

info@duyschot.nl 

 

Wilt u de manier om deze nieuwsbrief te ontvangen wijzigen? 

Stuur dan s.v.p. even een mailtje naar info@duyschot.nl. 

 

Secretariaat - Wilma Stegeman‐de Waard ‐ (078) 610 48 70 

 

https://www.facebook.com/

