
Geachte heer Wouters, 
  
Van harte gefeliciteerd met de nominatie van Vereniging Olivier voor de aanleg van een tuinkas. 
Onderstaand bevestig ik de al eerder telefonisch gegeven informatie over het vervolgtraject van de 
actie 'Hart voor elkaar'.     
  
Uw project is, naast 5 andere projecten, genomineerd in de kieskring Oisterwijk. 
De leden van de bank uit deze kieskring bepalen de hoogte van de bijdrage die deze nominatie jullie 
oplevert. De prijzen zijn als volgt verdeeld: 
1e prijs € 7500                 3e prijs € 5000         5e prijs € 3000 
2e prijs € 6000                 4e prijs € 4000          6e prijs € 2500 
  
Om de leden van de bank in de gelegenheid te stellen om hun stem uit te brengen wordt van elk 
project een kort filmpje gemaakt. Inmiddels heeft een van de bedijven die wij hiervoor opdracht 
hebben gegeven hierover al contact met u opgenomen. 
  
Tijdens de kieskringvergadering op maandag 7 november a.s. Cultuurcentrum Tiliander in 
Oisterwijk (aanvang 20.00 uur )wordt op een feestelijke en bijzondere wijze de uitslag van de 
verkiezing bekend gemaakt. Wij nodigen u uit om met een aantal vertegenwoordigers van uw 
vereniging hierbij aanwezig te zijn. Wij vernemen graag van u wie namens de vereniging de prijs in 
ontvangst zal nemen. 
  
De uitreiking van de prijzen willen we met een spectaculaire show eindigen en daar hebben we uw 
medewerking voor nodig. 
Op de avond waarop wij u gaan feliciteren als prijswinnaar willen we namelijk iets terug doen voor 
onze lden, die hun uiterste best hebben gedaan om elk project te geven wat het verdient. Ons 
creatieve team, die de avond regiseert, heeft daarvoor een prachtig speciaal lied geschreven met als 
titel: 'Mijn Brabantse hart'. Een pakkende meezinger. We zouden het op prijs stellen als u met een 
groot aantal bestuursleden, vrijwilligers en vrienden dit lied gezamenlijk op een van de avonden ten 
gehore wilt brengen.  
  
We willen er graag voor zorgen dat iederen (met of zonder zangtalent) dit lied in zijn hart sluit en uit 
volle borst maar vooral met veel enthousiasme op die vergadering het lied ondersteunt. Daarom willen 
wij op dinsdag 18 oktober a.s in Den Boogaard in Moergestel ( aanvang 20.00 uur.)onder 
professionele leiding op een gezellige manier dit lied met jullie instuderen. Het kost jullie een ongveer 
een uur en we maken er een leuke avond van. Kom dus met zoveel mogelijk mensen. Daarmee 
kunnen we een zeer feestelijke finale verzorgen bij de prijsuitreiking voor iedereen die het Brabantse 
hart op de goede plaats heeft zitten. 
  
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
  

Met vriendelijke groet, 

  

Clasien de Leeuw 

  
Adviseur Coöperatie 
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