
Westlandse Koorvereniging Musica is genomineerd voor Club van het Jaar 2021 

 

 

 
Alle leden, totaal 142, van de Westlandse Koorvereniging 
Musica zijn trots op de veerkracht, die zij het afgelopen jaar, 
als zangkoor, hebben getoond. Dit is mede te danken aan de 
inzet van ons bestuur, onze dirigent, muzikale begeleiding 
door wekelijkse Online repetities, met 112 streamers, te 
organiseren en de PR & Communicatie cie’s door via de 
website, de sociale en regionale media de verbinding met de 
leden te onderhouden. 
 

Via de verkiezing Club van het Jaar 2021 kunnen we deze trots nog meer in de schijnwerpers zetten. 
Club van het Jaar 2021 is het initiatief van de Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en 
Kunstbende. 

WKV Musica is inmiddels genomineerd, lees hier de motivatie - https://www.clubvanhetjaar.nl/clubs 
en type vervolgens Westlandse Koorvereniging Musica in. En onder Meer info vindt u de motivatie.  
En nu komt het erop aan om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. U kunt uw stem tot 24 mei 
uitbrengen op de website van www.clubvanhetjaar.nl.  

Op 26 mei worden de Gemeente- en Provinciewinnaars bekend gemaakt. Uit de Top 5 van de 
Gemeente winnaars kiest een jury de Provincie winnaar. De Provincie winnaars mogen zich in de 
week van 1 juni online aan de jury presenteren, waarna een vakjury beslist welke sport- en 
cultuurclub zich in 2021 “Club van het Jaar” mogen noemen. Uitslag volgt op woensdag 9 juni a.s. 

Prijzen 

Naast de eervolle titel “Club van het Jaar” en alle lokale en regionale media-aandacht, ontvangen de 
landelijke winnaars een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promovideo. 
Alle gemeente- en provinciewinnaars ontvangen een online embleem, welke zij een jaarlang mogen 
inzetten.  

Stemmen: 

Iedereen  kan een stem uitbrengen. Dus roep familie, vrienden, kennissen en collega’s, 
waar ook ter wereld, op om een stem uit te brengen op ons koor - Westlandse 
Koorvereniging Musica. Dit kan tot 24 mei!! En deel deze oproep via Social Media!! 

Ga naar https://www.clubvanhetjaar.nl/ en breng uw stem uit op Westlandse Koorvereniging 
Musica 

Dank jullie wel!! 

Franz van der Zand & Ton Hendriks 


