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Advertenties

REPORT

PB- PP B- 00000
BELGIE(N) - BELGIQUE

Beste adverteerders,

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.

Ons clubblad wordt over heel Vlaanderen verspreid.
Uw advertentie wordt op de achterzijde van ons clubblad geplaatst en in onze programmaboekjes van onze
concerten, (mits meerbetaling).
Heel 2020 hebben wij U gratis vermeld op de achterzijde van ons clubblad.
Mogen wij in 2021 terug rekenen op uw steun?

®
ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
Gsm 0477 20 76 91 • irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnr: BE 0412.128.452
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Interesse? Neem contact op met het bestuur: irsc@skynet.be of GSM 0477 20 76 91
Ook nieuwe adverteerders zijn welkom.

Ledenbijdrage
Velen van U ontvangen al jaren ons driemaandelijks clubblad ‘ Report’.
Maar niet iedereen heeft de ledenbijdrage betaald.
Wij vragen jullie om de (zeer lage) bijdrage van 30,00€ per gezin, ten spoedigste te willen overschrijven op onze
bankrekening: BE40 0015 2106 3363.
Onderaan vindt U het overschrijvingsformulier.
Zeker, na dit voor de hele cultuursector, bijzonder moeilijk 2020, zijn de ledenbijdragen een noodzaak om snel
terug onze traditionele activiteiten te kunnen heropstarten.
Tracht allen een 2-tal families te overtuigen om als lid aan te sluiten, zo krijgen wij een grotere Robert Stolz Club
en meer mogelijkheden.

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

EUR

3 0

CENT

0 0

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

B E 4 0 0 0 1 5 2 1 0 6 3 3 6 3

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

G E B A B E B B

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten

I. R. S. C. B.
v z w
A C A C I A S T R A A T
1 0
B E - 2 8 0 0
M E C H E L E N

Mededeling
Communication
Mitteilung



L I

D G E L D

2 0 2 1

Verantw. Uitg.: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be
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Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.
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Bestuursmededeling
Zeer geachte leden, vrienden en sympathisanten van de IRSCB vzw
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DE INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIE vzw

Zoals de vorige jaren is dat concert voor de 2 dagen “uitverkocht”, met een “gedeeltelijke zaal” is geen optie.
Wij wachten met ongeduld de beslissingen af in het najaar.
Blijf onze website www.irsc.be goed opvolgen , daar worden de laatste nieuwsjes onmiddellijk ingezet..
We moeten roeien met de riemen die we hebben.

stelt haar dubbel concert voor in de

41 Grüsse aus Wien

Blauwe Zaal van het Kunstcentrum “deSingel”

Katharina
MELNIKOVA
sopraan (Graz)

ste

Desguinlei 25 te Antwerpen

ZATERDAG 10 APRIL 2021 om 16 uur

Het zijn en blijven moeilijke tijden voor de culturele verenigingen door het Covid-19 virus, en de maatregelen
die we hierdoor moeten volgen.
Dit is zeker het geval voor onze club, de IRSCB met haar mooie concerten en andere activiteiten.
Veel beterschap is er nog niet, maar wij blijven hoopvol.
Onze “41ste GRÜSSE AUS WIEN” van maart 2020, is verplaatst naar 10 en 11 april 2021.

An
LAUWEREINS
sopraan (Antwerpen)

Deuren open vanaf 15 uur.

ZONDAG 11 APRIL 2021 om 15 uur

In deze REPORT N°4/2020 staat de uitnodiging voor het lidgeld 2021.
Beste vrienden, dit is een nog grotere oproep aan ieder van jullie en aan jullie vriendenkring, om bij ons aan te
sluiten. en ons zo maximaal, te steunen. De verloren kosten die we gehad hebben kunnen we anders niet wegwerken. Reeds bedankt bij voorbaat voor jullie inzet.
Wij hopen er stellig op dat we mekaar kunnen terugzien en weer samen genieten van de mooie muziek die we al
meer dan 50 jaar brengen.
In naam van gans ons bestuur, wensen wij jullie nog een zeer aangenaam “einde jaar” en tracht de “Covid 19”
buiten te houden.
Het Bestuur van de IRSCB vzw
René Van Eyken-voorzitter.

Geplande activiteiten in 2020
ALLES AFGELAST

Deuren open vanaf 14 uur.

Peter
THUNHART
bariton (Wenen)

André Walschaerts dirigeert het
Robert Stolz Promenade Orkest
en het groot gemengd Arenbergkoor
o.l.v. Jeffrey Dirickx
Ballet onder de leiding van Linda Baclaine
Presentatie: Conny Neefs

Geplande activiteiten in 2021
Hans-Peter
JANSSENS
bariton (Brugge)

Kaarten voor de
genummerde plaatsen aan €45

10 en 11 april 2021

GRÜSSE AUS WIEN 41		

Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen

13 en 14 november 2021

WIENER PARADE XIX		

Stadsschouwburg te Mechelen

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be en onze facebookpagina
irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be of gsm 0477 20 76 91

Overlijdensberichten
Mevrouw

Philo WILLEMS

Jeugd (-15 jaar) en studenten met studentenkaart betalen €15

weduwe van de heer Albert SPIESSENS
Woonde te Mechelen, zij overleed op 22 juni op 93-jarige leeftijd

te bestellen bij IRSCB vzw,
Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

André
WALSCHAERTS
dirigent (Bonheiden)

e-mail: irsc@skynet.be • Gsm 0477/20 76 91
en door storting van het bedrag
op rek. nr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
van IRSC België vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

Connie
NEEFS

presentatrice (Mechelen)

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN!
Battelse Bergen 2
2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88

www.lavista-restaurant.be
info@lavista-restaurant.be

Verantw. Uitg. I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten.

Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

De heer

Walter SCHATIN

echtgenoot van mevrouw ERMINE CEULEERS
Woonde te Bonheiden, hij was 84 jaar, trouw lid van de
IRSCB vzw en overleed op 3 augustus 2020.
Door de CORONA maatregelen hadden de begrafenisplechtigheden
plaats in alle intimiteit.
Het bestuur betuigt haar deelneming aan de getroffen families.
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