Agenda maart 2002
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 03 mrt

Extra repetitie korps 10,30

Za 04 mrt

Groepsrepetitie saxen 19.30

Do 07 mrt

Verg. Cie. Open Dag 19.30

Di 12 mrt

Verg. Cie. Opleidingen 20.30

Zo 24 mrt

Palmz. H.Mis 11.00 opluisteren
aansluitend bezoek kerkhof
en maken groepsfoto
Open dag 2002 15.00

Ma 25 mrt

Bestuursvergadering 20.00

Concerten
Zaterdag 27 april Concertplanning
Zondag 16 juni Fanfare Promotie Concerten
te Voerendaal 19.00 Schimmert om 20.15
Zondag 23 juni Concertplanni
Vrijdag 12 juli Vacantieconcert
Zondag 22 september Concert te Neerbeek
Zondag 6 oktober Concert te Tilburg
Zaterdag 19 oktober Concertplanning
Zondag 20 okt Concertplanning

Volgende Info verschijnt op 29 maart
kopij voor 23 maart inleveren.

Verdere voorlopige planning
Zo 07 apr
Za 13 apr
Za 20 apr
Zo 21 apr
Za 27 apr
Zo 28 apr
Zo 05 mei
Di 07 mei
Zo 12 mei

Extra repetitie Korps 10.30
Extra repetitie korps 18.00
Gouden Bruidspaar Vankan
Extra repetitie Korps 10.30
Concertplanning
Voorronde Mgr. Roncken Melick
Wandeltocht Trampelkeu
Extra repetitie Korps
Solistenconcours Hulsberg
Bondsschuttersfeest
Zo 19 mei Pinksteren Communicantjes
Do 23 mei Aanmeldingsbijeenkomsst
Zo 26 mei Kermis Bronkprocessie
Do 30 mei Kermis Gr.Haasdal
Za 01 juni Processie Meerssen
Zo 02 juni Extra repetitie Korps 10.30
Zo 09 juni Extra repetitie Korps 10.30
Zo 16 juni Concert Voerendaal 19.00
Zo 23 juni Back in Time/Concertplanning
6 juli t/m 18 aug. Vakantie Basisonderwijs
Vr 12 juli
Vacantieconcert 20.00
13 juli t/m 22 augustus Vakantie Korps
Zo 25 aug Extra repetitie Korps 10.30
Zo 01 sept Watertaorefièste.
Zo 08 sept Extra repetitie Korps
Di 10 sept Extra repetitie Korps
14/15 sept Repetitie-weekend
Zo 22 sept Concert Neerbeek
Di 24 sept Extra repetitie Korps
Zo 29 sept Extra repetitie Korps
Di 01 okt Extra repetitie Korps
Zo 06 okt Concert Tilburg
Di 08 okt Extra repetitie Korps
Zo 13 okt Extra repetitie Korps
Di 15 okt Extra repetitie Korps
Za 19 okt Concertplanning
Zo 20 okt Wandeltocht Trampelkeu
Concertplanning
Di 22 okt Extra repetitie Korps
Wo 23 okt Extra repetitie Korps
Vr 25 okt Generale repetitie
Zo 27 okt BONDSCONCOURS 20.00

voor de gehele fanfare-familie
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Open Dag 2002
Op Palmzondag 24 maart zal de Open Dag 2002 gehouden worden.
Hoofdthema is dit jaar

“De fanfare op concours”.
Vanaf 15:00 uur zijn in het Gemeenschapshuis optredens gepland van de
Fanfare, Jeugddrumband, Jeugdfanfare, Leerlingen die nog niet meespelen
in een van de Jeugdorkesten, en de Basiscursistengroep. Tijdens de Open
Dag zal de dirigent van de Fanfare in woord en klank nadere uitleg geven
naar aanleiding van het hoofdthema van de middag en kunnen we reeds een
eerste kennismaking verwachten met de in oktober uit te voeren
concourswerken “The Cauldron van Alexander Comitas (Ed de Boer) en
Excalibur van Jan Van der Roost in een transcriptie van Erik Somers.
Voorafgaand aan de Open Dag zal de bij gelegenheid van de viering van
Palmzondag de Eucharistieviering van 11:00 uur worden opgeluisterd door
de Drumband en de Fanfare. In aansluiting hierop zal een bezoek aan het
kerkhof worden gebracht om onze lieve doden te eren en te memoreren.

Daarna zal een groepsfoto gemaakt worden van onze vereniging.

Uit de bestuursvergaderingen van het laatste halfjaar 2001
- Met de vrienden wordt overlegd over het
versneld aankopen van instrumenten die we nu
heel erg goed kunnen gebruiken.
- De absenties tijdens de korpsrepetities zijn te
hoog. Leden die binnen een tijdsbestek van 12
repetities, driemaal absent zijn geweest zullen
door twee bestuursleden worden benaderd
voor een gesprek.
- Er is nogal wat commentaar gehoord over het
laat bekend maken van de punten van het
theoretisch examen Ha-fa-bra. Het probleem
hierbij is, dat de definitieve puntentoekenning
eerst plaats kan vinden na het praktijkexamen.
In principe kan de Rijksgecommitteerde het
punt wijzigen. Het punt eerder bekend maken
kan dan leiden tot ongewenste verwachtingen.
De commissie opleidingen zal zich beraden of
hier in de toekomst anders mee kan worden
om- gegaan.
- De uniformen hebben constant de aandacht
van Jan Aarts, die in overleg met de maker van
onze uniformen regelmatig tot aanpassing zal
overgaan.
- De organisatorische punten met betrekking tot
het concours van de drumband zijn besproken
en de voorzitter vraagt voor het concours van
de drumband de aandacht van alle
bestuursleden.
- De vla en koffie van het kioskconcert zijn
gesponsord door Raymond en Petra Soons.
- Door de gevulde agenda van componist
Goorhuis, zal de compositie-opdracht niet door
hem uitgevoerd kunnen worden.
- Met Aarlanderveen is afgesproken dat we in
november 2003 aldaar een concert zullen
geven.
- Boy Pijls en Femke Schonewille zijn als lid
van onze vereniging gestopt.
- Er zijn enkele nieuwe hoofdsponsoren
bijgekomen. Hun logo’s zullen worden
opgenomen in de fanfare-info.
- Thuur Opgenoordt stopt binnen het korps en
vervolgt zijn opleiding binnen de jeugdfanfare.

- Ilona Soons zal i.v.m. haar stage in Japan in
2002 niet deelnemen aan het concours.
- In overleg met de zittende leden van de
commissie opleidingen en de leden zal Ilse
Simons-Sieben worden gevraagd de
verslaglegging te verzorgen van de commissie
opleidingen.
- Het bestuur vindt het geen goed idee om de
jeugdige leden van truien te voorzien, in plaats
van een uniformjas.
- Hans Slenter en Ronald Kuipers trekken zich
terug uit het comité Watertaorefièste. Jos
Wiekken is bereid gevonden zitting te nemen in
dit comité.
- De vele absenties op straat worden
besproken en op de jaarvergadering zal
hiervoor aandacht worden gevraagd.
- De problemen met leerlingen bij
proefexamens kunnen worden voorkomen als
vanuit de opleiders eerder een signaal komt,
dat de betreffende leerling nog niet voldoende
is opgeleid om deel te nemen aan het examen.
Binnen de commissie opleidingen zal dit punt
wederom worden besproken.
- De organisatorische punten met betrekking tot
de Limburgse Kampioenschappen van de
drumband zijn besproken.
- Drie drumbandleden zullen na de Limburgse
Kampioenschappen stoppen bij de drumband,
te weten Maria Hambeukers, Maria Frijns en
Flor Dreessen. Maria Hambeukers blijft
bestuurslid en de leden zal worden voorgesteld
Maria Frijns en Flor Dreessen te benoemen tot
erebestuursleden.
- Op palmzondag zal een groepsfoto van de
vereniging worden gemaakt.
- Op de Bondsvergadering is een presentatie
geweest van een eventuele structuurverandering van de Bond. Deze presentatie
betrof een conceptvoorstel. Ook is gesproken
over het in andere vorm gieten van de
concoursen.

Start tussentijdse Basiscursus
Jaarlijks starten in september Basiscursusgroepen voor nieuwe leerlingen die een
blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen. Momenteel hebben zich echter nu
reeds enkele kinderen aangemeld, die deze cursus graag willen gaan volgen. Daarom
wil onze vereniging bij voldoende belangstelling tussentijds een nieuwe
Basiscursusgroep van start laten gaan. Aanmelding voor deze Basiscursus is mogelijk
vanaf groep 4 van de basisschool en ouder. Kinderen die reeds muziek maken kunnen
deze Basiscursus versneld doen of overslaan. Heeft uw dochter/zoon interesse en wilt
u meer weten over de Basiscursus dan kunt U daarover met René Kicken 404 22 00
bellen. Uw reactie graag vóór 15 maart, want bij voldoende aanmeldingen willen we in
maart ermee starten.
Samen muziek maken, da’s pas fijn!
Basiscursisten op les bij René

Hoofdstraat 115
6333 BH Schimmert
tel 045 4041731 fax 4042344

Vervolg: uit de bestuursvergaderingen
- Een groepje bestuursleden gaat de
organisatie van het repetitie-weekend van 14
en 15 september 2002 voorbereiden.
- De achterstand in het onderhoud van de
instrumenten zal langzaam worden ingelopen.
De instrumenten die een onderhoudsbeurt
nodig hebben, krijgen die bij van Laar in
Margraten. Een onderhouds-beurt is
goedkoper dan een tweedehands instrument
en daarbij is het moeilijk aan tweedehands
instrumenten te komen.
- Door de vele activiteiten in het concoursjaar
zal in 2002 geen kioskconcert worden
gehouden.

- Door de commissie technische zaken
zullen enkele aanpassingen voor het
Nieuwjaarsconcert worden aangebracht in
het Gemeenschapshuis.
- Aan de leden zal de jaarlijkse indexering
van de contributie ter goedkeuring worden
voorgelegd tijdens de jaarvergadering.
- De ouders van de leden die voor het
eerst meedoen aan het concours zullen
middels een brief worden geïnformeerd
over de extra activiteiten tijdens het
concoursjaar.

MULDER
LIFTSERVICE

Impressies uit de jaarvergadering van zondag 27 januari 2002
Na de opening door de voorzitter constateert hij, dat de
opkomst minder is dan vorig jaar. Hij hoopt dat de
afwezigen deze vergadering zullen missen door de
toch wel belangrijke punten die tijdens deze
vergadering aan de orde komen en de verbeterde
presentatie (met ondersteuning van een beamer) van
het financieel verslag en het jaarverslag.
Het jaarverslag 2001 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Penningmeester Hans Slenter presenteert op
overzichtelijke wijze de resultaten over 2001 en laat
aan de hand van de begroting 2002 zien, dat we
waakzaam over onze financiën moeten blijven.
Hij doet een oproep aan de vergadering, de
georganiseerde activiteiten goed te blijven steunen,
want ze leveren geld op.
De voorzitter onderstreept de woorden van Hans en
stipt aan dat de gesprekken met de Gemeente hun
vruchten hebben opgeleverd, dat de Gemeenschap
ons goed steunt en dat het werken bijv. in het
Gemeenschapshuis goed is voor het terugverdienen
van de te betalen huur.
Hij dankt Vrienden, Sponsoren en Trampelkeu voor
hun financiële bijdragen.
Het bestuur is er van overtuigd dat geen geweld aan
de kwaliteit moet worden gedaan, maar dat we moeten
blijven zoeken naar het verhogen van de inkomsten
zodat de uitgaven worden gedekt.
Hans Slenter en Jacq Huls worden door de voorzitter
en het applaus van de vergadering bedankt.
De kascontrolecommissie kan het voorgaande alleen
maar onderstrepen en Guido Pricken geeft aan dat zij
–ook na diep graven- niets hebben gevonden.
Guido is aftredend en de vergadering benoemt Eric
Theunissen tot nieuw kascontrolelid.
De hoogtepunten uit het afgelopen verenigingsjaar
worden door Marjo Limpens, dit keer bijgestaan door
Jean Thewessen op een voortreffelijke wijze
gepresenteerd. De foto’s maakten het geheel
toegankelijk voor de vergadering en de aanwezigen
genoten zichtbaar van de herinneringen die werden
opgeroepen.
Ook Marjo en Jean kregen een warm applaus van de
vergadering als dank voor deze presentatie.
Na 36 jaar lidmaatschap zijn Maria Frijns en Flor
Dreessen gestopt als lid van de vereniging.
Het voorstel van het bestuur werd door de vergadering
unaniem ondersteund en beide dames zijn benoemd
tot ere-bestuursleden.

De 6 aftredende bestuursleden, t.w. Maria
Hambeukers, Sjir Kuipers, Piet Ritt, Hans Slenter,
Jean Steyns en Jo Vrancken werden door de
vergadering met overgrote meerderheid van
stemmen herkozen. Het gebruikelijke rondje van de
herverkozen bestuursleden wordt met applaus
ontvangen.
Het voorstel om de contributies te indexeren, zoals
dat ook al gebeurt met de lesgelden, werd door de
vergadering overgenomen. Wel werd aan het
bestuur de vraag gesteld te overwegen de
contributie en lesgelden vooraf te heffen en niet
achteraf. Deze suggestie zal door het bestuur ter
harte worden genomen. De suggestie over de
mogelijkheid tot automatisch betalen werd niet door
de vergadering overgenomen.
De bedragen worden gepubliceerd in het binnen
enkele weken te verschijnen opleidingenboekje.
Sander van Kan geeft namens de commissie
Watertaorefièste aan, dat zij voor 2002 weer denken
aan een eendaagse activiteit. Het touwtrekken staat
weer op het programma en zal nog breder worden
uitgedragen. Ideeën zijn welkom.
Twee leden van de commissie Watertaorefièste zijn
gestopt, te weten Hans Slenter en Ronald Kuipers.
Met een bloemetje worden zij bedankt voor hun
inzet. Jos Wiekken zal een van de plaatsen
opvullen.
Het concours staat gepland voor het weekend 26/27
oktober 2002. De loting vindt plaats op woensdag
30 januari 2002.
Geert Jacobs licht de keuze van de werken toe. Het
uitgedeelde conceptprogramma zal grotendeels het
definitieve programma zijn en dit houdt dus in dat
het druk wordt. Hij probeert voor de carnaval met
elke groep een partijrepetitie te houden. Hij roept
iedereen op hard te blijven werken en goed
aanwezig te zijn. Verder doet hij een oproep achter
hem en Pijpers te staan en licht toe dat Pijpers op
1 maart a.s. de repetitie verzorgt. Op vele fronten
zijn mensen bezig, opleiders, Noël Speetjens enz.
enz. om de muzikale kwaliteit op een hoog peil te
brengen en te houden. Hij hoopt dat dit succesvol
zal worden. Hij is in ieder geval vastbesloten het tot
een goed einde te brengen.
Peter Soons heeft weinig toe te voegen aan dit
verhaal en hij somt de andere concoursdeelnemers
in de superieure afdeling op.

Vervolg jaarvergadering
De absenties op straat zijn eveneens duidelijk voor
verbetering vatbaar. De gemeenschap draagt ons
een warm hart toe. Laten we dit ook waarderen
door er op straat bij te zijn.
De vergadering roept ook iedereen op de pet en de
andere zaken die bij het uniform horen te dragen bij
het uittreden op de straat. De voorzitter merkt op
dat het bestuur dit in de gaten blijft houden, maar
dat ook goed werkt als leden onderling elkaar
aanspreken.
Pascal Kuipers licht namens de Commissie
Concertreis de plannen voor 2002 toe. Een twee
daagse concertreis zal in 2002 niet worden
georganiseerd. Het plan om dit in combinatie met
het concert te Tilburg te doen, lijkt geen goed idee,
kijkend naar de kwalitatieve invulling van dat
concert op 6 oktober 2002. Wel zal de commissie
bekijken of in de ochtend voorafgaande aan dit
concert een activiteit kan worden gekoppeld.
Het doel is wel in 2003 een concertreis te
organiseren, waarbij in Emmen nog goede
contacten liggen, alsmede met Aarlanderveen nog
afspraken lopen. De vergadering vraagt vroeg met
een conceptdatum te komen.
De groepsfoto zal op palmzondag 24 maart 2002
worden gemaakt. Ook nu de kerk in de steigers
staat zal toch die foto op die dag worden gemaakt.
Gezocht wordt naar een geschikte locatie.
De commissie opleidingen is uitgebreid met Ilse
Simons-Sieben als notuliste van de vergaderingen
en met Rob Vankan. Leden blijven welkom.
De fanfare zal in de carnavalsoptocht als eerste
lopen.

Nu de prins uit de gelederen van de schutterij komt is
het een goed gebruik de schutterij voor de
prinsenwagen te laten lopen.
Muzikaal is het wenselijk dat de fanfare dan voorop
loopt. De vergadering vindt het een goed voorstel en
stemt er spontaan mee in.
Het bestuur vraagt wel aandacht voor een
gedisciplineerd optreden.
Uit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor het
verdwijnen van de pupiters van het slagwerk. Er zijn
steeds leden (en veelal dezelfde), die de pupiter elke
repetitie lenen van de slagwerkers. Muzikanten
hebben hun eigen pupiters. Het bestuur zal dit
aandachtspunt meenemen. Ook René Kicken vraagt
aandacht voor de verdwenen pupiters van de
jeugdfanfare. Ook dit punt wordt meegenomen.
Verder wordt gevraagd naar de muzikale invulling van
“Back in Time”. Het bestuur weet nog niet hoe een en
ander ingevuld wordt, maar houdt zeker rekening met
de vele activiteiten in dit concoursjaar.
Tenslotte bieden de twee kersverse ere-bestuursleden
de vergadering een (koele) dronk aan.
De voorzitter sluit de vergadering door te constateren
dat er een levendige discussie is gevoerd over een
aantal onderwerpen. Een discussie die in een goede
vereniging thuis hoort. Ook werd niet geschroomd om
punten onder de aandacht te brengen. Een prima
ontwikkeling. Hij spreekt nog dankwoorden uit aan de
financiële helpers van onze vereniging,aan de
gemeenschap die vaak waardering uitspreekt en de
eigen achterban, die achter ons moet staan, wil deze
vereniging zijn zoals ze is.
Hij bedankt de vergadering en wenst iedereen een
gezond en goed verenigingsjaar toe.

Peter en Rob
bezig met hun
jaarlijkse klus:
Het registreren
van de
uitgebrachte
stemmen

