Agenda april 2002
REPETITIES:
Jeugddrumband: elke Woensdag 19.00
Drumband: elke Woensdag 20.00
Jeugdfanfare: elke Donderdag 18.00
Fanfare: elke Vrijdag 20.00
Repetities Pijpers Vrijdags 05-04;
10-05; 07-06; 28-06.
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Zo 07 apr Extra repetitie Korps 10.30
Za 13 apr Extra repetitie korps 18.00
Zo 14 apr 11.00 Koperensemble
omlijsten Eucharistieviering Gouden
Priesterfeest Pater A. Lemmens Montfortaan
13.00 Serenade Gemeenschapshuis voor
Priesterjubilaris
Za 20 apr Gouden Bruidspaar Vankan
19.45 Weverke
Zo 21 apr Extra repetitie Korps 10.30
Za 27 apr Concert gaat niet door
Zo 28 apr Voorronde Mgr. Roncken
Melick
Di 30 apr Lampionnenoptocht en spelen
Wilhelmus 20.30

Concerten
Zondag 16 juni Fanfare Promotie Concerten
te Voerendaal 19.00 Schimmert om 20.15
Zondag 23 juni Concert (voormiddag)
Vrijdag 12 juli Vacantieconcert
Zondag 22 september Concert te Neerbeek
Zondag 6 oktober Concert te Tilburg
Zaterdag 12 oktober Concert met Horn
Zaterdag 19 oktober Concertplanning
Zondag 20 oktober Concertplanning
Volgende Info verschijnt op 3 mei
kopij voor 22 april inleveren.

Verdere voorlopige planning
Zo 05 mei
Di 07 mei
Zo 12 mei

Wandeltocht Trampelkeu
Extra repetitie Korps
Solistenconcours Hulsberg
Bondsschuttersfeest
Vr 17 mei Huwelijk Marc Speetjens met
Yvonne Wolters
Za 18 mei Extra repetitie korps
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 Drumbandconcert 15.00
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
Vr 16 aug St. Rochus Kl. Haasdal
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
Za 12 okt Rep. Oranjerie 10.00-11.30
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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Kort verslag jaarvergadering vrienden van de fanfare
Op vrijdag 1 maart verzamelde rond 19.00
uur een tiental vrienden zich bij het
gemeenschapshuis om zich vervolgens
richting Klever te begeven. Daar waren wij
welkom bij Vera de Haas, die haar atelier
lekker warm had gestookt, terwijl onze
voorzitter voor een lekker glaasje wijn had
gezorgd met de bedoeling de tongen wat los
te maken voor de jaarvergadering. In deze
behaaglijke omgeving kregen we tekst en
uitleg van het bewerkelijke proces dat nodig
is om te komen van niets tot een bronzen
beeld. Na Vera bedankt te hebben togen we
weer richting gemeenschapshuis waar we
konden genieten van een repetitie onder
leiding van Sef Pijpers.
Om 21.00 uur was het aantal vrienden
verdubbeld, zodat we met ruim 20 mensen
aan de jaarvergadering konden beginnen.
Gezien het aantal aanwezige dames kan
geconcludeerd worden dat ook de vrouwen
beginnen in te zien dat de jaarvergadering
van de vrienden niet alleen belangrijk is,
maar ook interessant en gezellig.
Het is de gelegenheid bij uitstek voor het
bestuur van de vrienden om verantwoording
af te leggen.

Uit de jaarverslagen van secretaris en
penningmeester blijkt dat 2001 weer een
uitstekend jaar is geweest. Het aantal
sponsors is gegroeid tot 33, terwijl het aantal
vrienden stabiel is gebleven. Er is voor een
bedrag van bijna ƒ 29.000 binnengekomen,
terwijl voor ruim ƒ 31.000 is besteed aan
instrumenten en uniformen. De uniformen
hebben het afgelopen jaar extra accent
gekregen, terwijl bij de instrumenten de
drumband vanwege de concoursdeelname
extra bedacht is. De discussie n.a.v. het
jaarverslag concentreerde zich voornamelijk
op de vraag in hoeverre de inkomsten van de
vrienden een onderdeel zijn van de begroting
van de fanfare en het idee om in deze goede
tijden een reservepotje te vormen voor
slechtere tijden.
Het blijkt dat de genoemde punten het
afgelopen jaar onderwerp van gesprek zijn
geweest bij de vrienden en het bestuur van
de fanfare. Het is duidelijk en volkomen
logisch dat in de begroting van de fanfare
rekening wordt gehouden met de gelden van
de vrienden.
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Vervolg jaarverslag vrienden
De vraag over het reservepotje staat nog
steeds open. Het meest helder is wellicht de
gedachte dat de fanfare nooit kapot zal gaan
aan geldgebrek en dat erop wordt vertrouwd
dat het bestuur van de fanfare geen euro zal
verknoeien. Op voorstel van de
kascontrolecommissie, die het laatste
financieel verslag in guldens controleerde,
wordt de penningmeester gedechargeerd.
Een andere stelling die nog een levendige
discussie opleverde was dat de vrienden een
onderdeel zijn van de fanfare zonder lid te zijn
van die fanfare. Het meest duidelijk is om de
vrienden gewoon te zien als een comité dat
zich inzet voor een bepaald onderdeel. Het
gaat maar om één belang en dat is dat de
fanfare kan investeren.
In de rondvraag komen andere verenigingen
nog aan de orde. Het idee dat de schutterij te
veel binnen heeft gekregen voor haar nieuwe
uniformen doet de gedachte opkomen dat dit
te veel waarschijnlijk (niet) wordt
teruggegeven aan de fanfare. Ter
verduidelijking voor de minder ingewijden kan
hieraan toegevoegd worden dat dit een
verwijzing is naar de stelling die de vorige
jaarvergadering geponeerd is om de vrienden
te bewegen eenzelfde bedrag aan het
uniformencomité te laten geven als aan de
vrienden.
Verder wordt er geïnformeerd naar het
overleg tussen de grote verenigingen, dat
blijkbaar in een open sfeer plaatsvindt. De
turnclub voelt zich overigens ook een grote
vereniging.
Samenvattend kan gesteld worden dat de
jaarvergadering van de vrienden van de
fanfare heel speciaal is en dat degenen die
de kans laten voorbijgaan om hierbij
aanwezig te zijn gewoon een heel gezellige
informatieve avond mislopen.
Ger Derks, secretaris vrienden.

Start tussentijdse
Basiscursus
Voor de tussentijds te starten
Basiscursusgroep hebben zich 6
leerlingen aangemeld. Deze
cursisten kunnen vanaf april aan de
slag. We wensen hen veel succes.
Voor 23 mei aanstaande is de
jaarlijkse Aanmeldingsbijeenkomst
gepland, maar dan voor de nieuwe
leerlingen die in september met de
Basiscursus zullen gaan beginnen.
In de volgende uitgave meer
informatie hierover.
Foto van basiscursisten tijdens de Open
dag van jl zondag

Opening herenmodezaak John Vroemen
Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur
togen we met fanfare en drumband
naar Valkenburg om onze
hoofdsponsor en hofleverancier een
serenade te brengen b.g.v. de opening
van zijn vernieuwde herenmodezaak.
Ondanks de rijkelijk stromende
avondregen lieten wij onze felicitaties
vergezeld gaan met enige vrolijke
marsen en gaven hiermee tevens blijk,

van onze waardering voor hun steun
en interesse in onze fanfare.
Wij wensen de heer en mevrouw
Vroemen nog veel succes in de
toekomst en hopen hun tot in lengte
van jaren tot onze steunpilaren te
mogen rekenen
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LIFTSERVICE

Palmpasen en
Open Dag 2002

Jonge solisten, jeugddrumband en
jeugdfanfare verzorgden het eerste gedeelte
van de Open Dag

Tijdens het spelen door de fanfare van de Florentinermars van
Julius Fučik trekt de Palmpasen-processie van de
Kindernevendienst door de kerk.
Een prachtig schouwspel, zo ’n groot aantal kinderen met
Palmpasen-versiering.

Na de mis volgt traditioneel een bezoek aan het kerkhof waar
de overledenen van onze fanfare-familie herdacht worden.

Dirigent Geert Jacobs geeft uitleg over
de concourswerken en demonstreert de
vorderingen van het korps.

Het publiek beleeft weer een leerzame en gezellige
Open Dag

