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Heist, 1 juni 2012 
 
 

Belfius steunt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist  
 
In naam van Belfius Bank & Verzekeringen overhandigde Erwin Verminck, regiomanager 
van Belfius Brugge-Blankenberge-Heist, een cheque van  2.500 euro aan Sint-Cecilia Heist. 
 
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist is een geüniformeerde vereniging die al meer dan 100 
jaar bestaat en momenteel meer dan 140 leden telt, verdeeld over de harmonie zelf, de 
drumband en het jeugdorkest. Zowel de harmonie als de drumband staan gerangschikt in de 
afdeling ‘uitmuntendheid’. De harmonie vormt een hechte en warme groep die binnen de 
gemeente een duidelijke sociale rol vervult. Er worden ieder jaar meerdere uitvoeringen gebracht 
zowel binnen de gemeente (lenteconcerten, nieuwjaarsconcert, zomerse kioskconcerten, officiële 
plechtigheden) alsook buiten de gemeente. Recentelijk was de harmonie nog te gast in 
Roeselare, Calais en Valkenburg (Nederland). 
 
Belfius Brugge-Blankenberge-Heist omvat de Belfius-kantoren Brugge Centrum, Brugge Sint-
Pieters, Brugge Sint-Kruis en Brugge Scheepsdalelaan, alsook de kantoren Blankenberge en 
Heist. Zij dragen de harmonie Sint-Cecilia een warm hart toe en willen met deze cheque van 
2.500 euro de harmonie in haar concrete dagelijkse werking steunen. 
 
Met de 2.500 euro die ze van Belfius Bank & Verzekeringen krijgt, gaat de harmonie instrumenten 
en nieuwe kledij kopen. Een harmonie ‘leeft’ in de lokale gemeenschap, waar personen komen en 
gaan. Vernieuwing is steeds noodzakelijk en daar hoort ook gepaste, op maat gemaakte 
kostumering en een degelijk instrumentarium bij. 
 
Als relatiebank die dicht bij haar klanten staat, zowel de particuliere als professionele klanten als 
die welke afkomstig zijn uit de verenigingssector, wil Belfius zijn kantoren de kans bieden om 
financiële steun te geven aan bepaalde initiatieven in hun eigen gemeente of streek (bv. de 
aankoop van kostuums voor een toneelvereniging, de inrichting van lokalen of de aankoop van 
klein IT-materiaal voor een vzw, de renovatie van een feestzaal, het verstrekken van maaltijden 
aan daklozen enz.). De bank is lokaal stevig verankerd en wil zodoende ten volle haar 
maatschappelijke rol spelen. Op het terrein wil ze haar engagement om een reële toegevoegde 
waarde te geven aan de maatschappij op elk niveau concreet invullen. 
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