
 

“Vrienden van Vocales” zoekt donateurs! 

 

Vocales zingt met passie! 

Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is 

onvergeeflijk. Aldus Ludwig van Beethoven. (1712–1773) 

Het koor dat in de vorige eeuw bekendheid genoot als Het Groenlo’s Jongerenkoor, staat nu 

bekend als Vocales. 

Ons koor, dat bestaat uit ruim 50 leden inclusief het combo, geeft regelmatig uitvoeringen in 

de Basiliek van Groenlo, het City Centrum, de Molenberg en diverse andere podia. Al dan niet 

in combinatie met andere verenigingen, maar ook op open zondagen, korendagen en andere 

speciale gelegenheden in Groenlo of omstreken zijn wij te beluisteren. 

Veel leden zingen al meer dan 20 jaar bij ‘hun koor’. Hierdoor is een hechte onderlinge band 

ontstaan. Vocales is een koor waar iedereen zich thuis voelt en trots op is! 

De vereniging “Vrienden van Vocales” uit Groenlo heeft als doel om donateurs te werven, 
zodat de vereniging een extra steuntje in de rug krijgt.  
Dit steuntje kan bedoeld zijn voor onder andere de aanschaf van nieuwe instrumenten, de 

organisatie van concerten of andere uitvoeringen.  

Draagt u Vocales een warm hart toe, dan kunnen wij uw bijdrage dus uitermate goed 

gebruiken. Wij streven ernaar om u met enige regelmaat op de hoogte te houden van onze 

activiteiten, aanschaf van instrumenten of geluidsapparatuur en concerten, zodat u kunt zien 

waar uw geld aan besteed wordt. Ook kunt u e.e.a. bekijken op onze Facebook pagina.   

 

Wordt u ook donateur? 

Dit is mogelijk door ons te laten machtigen.  

Hiervoor hebben wij het machtigingsformulier als bijlage toegevoegd.  

Wilt u deze zo volledig mogelijk invullen? 

Ook is het mogelijk om uw bijdrage zelf naar ons over te maken op rekening nummer  

NL92RABO143865889  t.n.v. Vocales Groenlo 

 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen en hopen u snel weer te zien bij één van onze 

optredens! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

bestuur Vocales 

vocales@live.nl  


