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1 Woord vooraf 
 
In onze fanfarewereld en daar omheen zijn ontwikkelingen aan de gang die het noodzakelijk maken 
om ons als vereniging te bezinnen op de toekomst. 
Ontwikkelingen die de toekomst van de fanfare bedreigen zoals vergrijzing van muzikanten, 
individualisering van de maatschappij waardoor mensen (vooral jeugd) zich minder willen binden aan 
verenigingen, terugloop van ledenaantal waardoor de bezetting van het fanfareorkest, drumband en 
jeugdfanfare in het gedrang komt, terugloop van de financiële middelen om de vereniging draaiende te 
houden, een terugtredende overheid op het gebied van subsidies enz.  
Onze fanfare draait momenteel grotendeels op een ledenbezetting van de “oude garnituur”, die 
betrokken is bij het wel en wee van de fanfare en de gemeenschap en die de orkesten en organisatie 
draaiende houden. Als daar geen verandering in komt door voldoende aanwas van jongere leden, 
komt het voortbestaan van de fanfare in gevaar. 
Niet alleen voor de leden die nu of in het verleden actief lid zijn geweest zal dit ingrijpend zijn, maar 
zeker ook voor de gemeenschap en de leefbaarheid van Helden Dorp. 
 
In de ledenvergaderingen van 2004 en 2005 is al de nodige bezorgdheid uitgesproken en zijn 
voornemens gemaakt om de muzikale balans en financiële balans op te maken. 
Daarmee zijn wij er echter niet. 
Een beleidsvisie met plan van aanpak is nodig om de bedreigingen het hoofd te bieden. Een 
beleidsvisie die ook gedragen wordt door de leden. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Zonder 
beleidsvisie en plan van aanpak is het moeilijk om binnen te komen bij de gemeente en bedrijven, 
resp. subsidiegever en sponsoren om problemen bespreekbaar te maken. 
Draagvlak dient er ook te zijn vanuit de Heldense gemeenschap als die tenminste waarde hecht aan 
het (voort)bestaan van de fanfare. Alleen, hoe dit te bewerkstelligen, is van een andere orde. 
 
Allereerst moeten de leden van de fanfare zich over de eigen toekomst bezinnen en bereid zijn actie 
te ondernemen. 
  
Daarom wordt deze beleidsvisie met alle betrokken leden gecommuniceerd en zullen de leden zich in 
de algemene ledenvergadering kunnen en moeten uitspreken over de inhoud. 
 

2 Doelstelling fanfare 
Volgens de statuten heeft de fanfare als doel de instrumentele muziek te beoefenen en mee te werken 
aan de culturele muzikale vorming van haar leden en hiermee een bijdrage te leveren aan het 
cultureel-maatschappelijke leven in de gemeenschap van Helden-Dorp. 
Dit doel wordt getracht te bereiken door het geven van muziekonderricht aan haar leerlingen en haar 
muzikanten, het geven van concerten, het muzikaal opluisteren van kerkelijke plechtigheden en 
gemeenschapsfestiviteiten, het deelnemen aan muziekwedstrijden; zowel als vereniging als door 
individuele leden en het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel van haar leden.  

 
Fanfare St Cecilia is een muziekvereniging: 
• Waarbinnen in principe gestreefd wordt op eigen kracht op een maximaal haalbaar niveau te 

musiceren met een gevarieerd programma, dat boeiend blijft voor zowel oudere als jongere 
muzikanten en dat een relatief groot publiek blijft aanspreken; 

• Waarin gestreefd wordt om het aantal muzikanten van het fanfareorkest en van de drumband op 
peil te houden en zo mogelijk uit te breiden, zodat een adequate bezetting door eigen leden wordt 
behouden; 

• Met een doeltreffend jeugdbeleid dat garant staat voor opleiding en een gezonde instroom en 
behoud van jeugdige leden;  

• Met een adequate, professionele organisatie;  
• Met een gezonde financiële basis; 
• Met een positief imago en een eigen identiteit; 
• Met aandacht voor traditie en vernieuwing. 
 
De visie van onze muziekvereniging is erop gericht om deze doelstelling inhoud te geven. 
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3 Analyse van de huidige situatie 
 

3.1 Heeft de fanfare nog toekomst? 
De fanfare en harmonieorkesten in Limburg hebben een rijke historie. Ook onze muziekvereniging 
heeft zo’n rijke historie die is terug te vinden in het jubileumboek “100 jaar Fanfare St Cecilia Helden”. 
Met de viering van het eeuwfeest in 2002 heeft de fanfare aangetoond nog altijd zeer actief en 
springlevend te zijn en midden in de Dörper gemeenschap te staan.  
Al die jaren heeft zij haar bestaansrecht bewezen.. 
Echter……  hoe ziet de toekomst er de komende decennia uit? De ontwikkelingen gaan heel snel in 
de tegenwoordige tijd. Blijft de blaas- en slagwerkmuziek de jeugd in de toekomst binden? Blijft dit 
genre muziek, ondanks vernieuwende composities en vernieuwende elementen bestaan? 
Als deze vragen ontkennend beantwoord worden, is de kentering nu al aan de gang. Hoe herken je 
tijdig die kentering om er op in te spelen? 
 

3.2 Hoe verhoudt de vereniging zich momenteel tot haar doelstelling? 
De doelstelling van de fanfare wordt tot nu toe vorm gegeven door: 
• De muzikale ontwikkeling en speelvreugde van leden te stimuleren door het organiseren van 

concerten, zoals: het Promsconcert, het Kaupmanconcert, het Familieconcert, het 
Drumbandtreffen, het opluisteren van kerkelijke vieringen; het deelnemen aan concoursen en 
toernooien (bv het Peeltoernooi);  

• Het stimuleren en van Individuele muzikale ontwikkeling van de leden door deelname aan 
ensembles zoals het koperensemble, Helden Brass enz.  

• De jeugdleden extra muzikale ontwikkeling bij te brengen door het musiceren in een jeugdfanfare, 
of ensembles en ze te stimuleren deel te nemen aan solistenconcoursen, play-ins enz. 

• De leerlingen een professionele muziekopleiding te bieden bij Kreato. 
• Bij te dragen aan de leefbaarheid van Helden-Dorp door opluistering van 

gemeenschapsactiviteiten, zoals carnavalsoptocht, defilé op Koninginnedag, deelname aan defilé 
jeugdvierdaagse, Sint Maartensoptocht, intocht Sinterklaas, serenades bij jubilea van 
verenigingen en op verzoek bij een gouden huwelijksfeest, priesterfeest e.d.  

• Voor de saamhorigheid worden verenigingsbindende activiteiten georganiseerd zoals het 
Ceciliafeest, jeugdweekend. 

Deze activiteiten sluiten nauw aan bij de doelstelling en ze zouden suggereren dat er geen vuiltje aan 
de lucht is. 
Niets is minder waar. 
Zoals in de inleiding al gesteld zijn er ontwikkelingen in en buiten de vereniging aan de gang die 
bedreigend zijn voor het voorbestaan van onze muziekvereniging. Van de andere kant zijn er wellicht 
ook kansen die (nog) niet gegrepen worden. 
Om daar zicht op te krijgen zullen wij eerst ons ambitieniveau moeten kennen. Vervolgens is het 
maken van een SWOT-analyse (Strength, Weaknesses, Opportunities en Threats) een goed 
vertrekpunt bij het opstellen van een toekomstvisie en actieplan. 
 

3.3 Ambitieniveau 
Welke ambitie streeft onze vereniging na? Is dat alleen maar afhankelijk van het muzikale niveau dat 
wij nastreven?  
Het huidige algemene ambitieniveau van de vereniging kan als volgt worden omschreven.  
• Wij zijn een muziekvereniging die muzikaal iets te bieden heeft aan haar leden en dat voldoende 

muzikale uitdaging biedt.  
• Wij willen niet “koste wat kost” het muzikale niveau wil vast houden door op concours te gaan met 

een onevenredig aantal in te lenen muzikanten. 
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• Wij willen onze dorpsgemeenschap waarin wij onze “roots” hebben, concerten op niveau bieden, 
waarin zowel de concertbezoekers als de muzikanten plezier in hebben en muzikaal genot vinden. 

• Wij willen bij optredens buiten de gemeentegrenzen de naam van Helden-Dorp en van onze 
muziekvereniging op muzikaal niveau alle eer aan te doen. 

 
Voor het muzikale niveau van het fanfareorkest geldt dat de jongeren een professionele muzikale 
opleiding krijgen en zij bij de instap in de fanfare (bij de drumband iets minder) al een gedegen 
muzikale basis hebben, die ze alleen kunnen uitdiepen en verbreden als er uitdagingen en 
vernieuwingen worden geboden. Het muzikale niveau dient daarop aan te sluiten, nee zelfs iets hoger 
te liggen wil je die blijvende uitdaging houden. Voor ons fanfareorkest zou dit niveau momenteel op 1e 
divisie moeten liggen om de goede muzikanten die je hebt en opleidt te behouden.  
Als op enig moment het verloop van de muzikanten zo groot is dat het vast houden aan het 1e 
divisieniveau een te zware druk legt op blijvende en nieuwe muzikanten, dan mag niet worden vast 
gehouden aan het niveau van de 1e divisie. 
Een (te) laag ambitieniveau leidt tot terugloop van leden en dus tot afbraak van hét culturele element 
in de Dörper gemeenschap.  
 
De drumband heeft momenteel een zeer kwetsbare bezetting. De groep is klein en de onderlinge 
leeftijdsverschillen groot. De instroom van de jeugd en het vast houden van de jeugd is geen 
gemakkelijke taak. De ambitie van de drumband is om te komen tot een korps van ongeveer 16 
muzikanten. Het muzikale niveau dient daaraan te worden aangepast met eigentijdse 
muziek/percussie, waarbinnen ook melodisch slagwerk wordt verstaan. Het melodische slagwerk als 
onderdeel van het drumbandrepertoire maakt het voor muzikanten en dirigent interessanter.  
Daarnaast kan de drumband kweekvijver zijn voor slagwerkers voor het fanfareorkest. Omgekeerd 
kunnen de slagwerkers van het fanfareorkest de drumband versterken bij concerten en optredens. 
 
Ambitie en muzikaal niveau liggen dicht bij elkaar. 
Hierbij behoren ook dirigenten die deze ambitie onderschrijven en de muzikanten daartoe stimuleren 
door de juiste muziekmix te kiezen van een zodanig niveau wat muzikanten aanspreekt en voldoende 
uitdaging biedt. 
En daarmee is een ambitieniveau neergezet dat gewoon noodzakelijk is voor het voortbestaan van de 
fanfare in de gemeenschap.  
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4 SWOT-Analyse 
Ook indien de huidige situatie “perfect” lijkt aan te sluiten bij de visie en ambitieniveau van de 
vereniging is het goed bij het schrijven van een beleidsplan een SWOT-Analyse uit te voeren. Een 
SWOT-Analyse geeft de sterke en de zwakke punten van de vereniging weer en legt de kansen en 
bedreigingen voor de toekomst bloot. 
Aan de hand daarvan kunnen doelstellingen worden bijgesteld en actieplannen worden gemaakt. 

 

4.1 Sterke punten 
 

Betrokkenheid van fanfare met Heldense gemeenschap v.v. 
De existentie van de fanfare heeft als basis de sterke binding met de Heldense gemeenschap. Die 
binding is enerzijds spontaan, anderzijds dwingend, omdat de Heldense gemeenschap “gewoon” 
verwacht dat de fanfare gemeenschapsactiviteiten in Helden muzikaal opluistert. Hieraan wordt dan 
ook gevolg gegeven. Bestuur en leden zien dit als hun plicht.  
(PS: Bovendien stelt de gemeente dergelijke deelnames als verplichting voor het verkrijgen van 
subsidie. Dit is bijvoorbeeld een “gedwongen” binding). 
 
Jeugdopleiding 
Bestuur en leden investeren fors in de werving en opleiding van jeugdige muzikanten.  
Op de basisscholen word door Kreato een Algemeen Muzikale Vorming (AMV) onderwijs gegeven, dat 
mede door onze vereniging is geïnitieerd en door de gemeente wordt gesubsidieerd.  
Vanaf groep 4 van de basisscholen werven zowel Kreato als de fanfare leerlingen voor de een- of 
twee jarige opleiding voor blokfluit. De eenjarige opleiding gaat via de fanfare waardoor kinderen en 
ouders al in een vroeg stadium de fanfare leren kennen als tussenpersoon in de opleiding en als 
muziekvereniging. Na de blokfluitopleiding volgt de keuze voor een instrument, waarbij de fanfare zich 
inzet om de kinderen te interesseren voor het maken van muziek in verenigingsverband.  
 
Na een jaar les op een koperinstrument stromen de leerlingen door in de jeugdfanfare, waar ze leren 
om mét elkaar muziek te maken. De slagwerkleerlingen stromen na de AMV in bij de drumband. De 
jeugdleden volgen de muzieklessen bij Kreato. De fanfare heeft de organisatie daarvan in handen. 
Nadat de leerlingen het B-diploma hebben gehaald stromen ze door naar de grote fanfare. De 
slagwerkleerlingen stromen door naar slagwerk van de drumband.  
De meeste leerlingen gaan door met het volgen van lessen tot en met het B-diploma. Een enkeling 
gaat door met C of D. De fanfare investeert in de opleiding en is hierin facilitair, door het beschikbaar 
stellen van een instrument, uniform, repetitie- en lesruimte, en het begeleiden van de leerlingen door 
de jeugdcommissie. Ten behoeve van de noodzakelijke sociale binding worden voor de jeugd diverse 
activiteiten georganiseerd zoals jaarlijks een kamp en een uitstapje. 
 
Organiseren van activiteiten 
Vanuit de historie tot op heden is de fanfare sterk in het organiseren van evenementen, acties en 
concerten. Voorbeelden daarvan zijn de Parkfeesten van 1969 t/m 1994, het eeuwfeest in 2002, het 
bondsconcours in 2002 en de verschillende financiële acties. Van de verschillende activiteiten zijn 
draaiboeken opgesteld.  
 

4.2 Zwakke punten 
 
Betrokkenheid leden bij organisatie van activiteiten 
Had de fanfare 10 jaar geleden nog zo’n 13 bestuursleden die de organisatie van de meeste 
activiteiten voor rekening namen, momenteel zijn er nog maar 6 bestuursleden. Voor het voeren van 
beleid en het managen van de fanfare is dat voldoende, echter alleen onder de voorwaarden dat veel 
uitvoerende taken gedelegeerd kunnen worden. Ondanks dat leden zich over het algemeen vrij goed 
inzetten bij de uitvoering van financiële acties (potgrond verkoop en rommelmarkt) en dat er enkele 
goed draaiende commissies zijn, is en blijft het delegeren een moeilijk punt. Er zijn nog te veel leden 
die aan de kant (blijven) staan. Zowel voor de organisatie van de muzikale activiteiten als voor de 
financiële acties dient de vereniging in de hele breedte meer te worden geactiveerd c.q. 
actiebereidheid te tonen. 
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Bezetting commissies 
De organisatiestructuur van de fanfare kent een groot aantal commissies. Vele daarvan zijn zwaar 
onderbezet, of alleen bezet door bestuursleden. Dit leidt tot het terugvallen op ervaringen uit het 
verleden en oude gewoontes. Nieuwe ideeën of een andere aanpak komen niet boven drijven omdat 
er geen roulatie van commissieleden plaats vindt en de zittende commissieleden vaak met te weinig 
zijn om nieuwe taken of ideeën op te pakken.  
Voorbeelden van commissies die zwaar onderbezet zijn, zijn de 
• Jeugd-/opleidingencommissie 
• Concertcommissie 
• PR-commissie 
• Drumbandcommissie 
• Commissie financiële activiteiten 
• Sponsorcommissie 
Door deze onderbezetting worden zaken op het laatste moment of ad-hoc opgepakt, wat leidt tot 
misverstanden, irritaties en omissies. 
 
Bezetting, doorstroming en muzikale achtergrond bestuur 
Slechts weinig mensen uit de gemeenschap zijn bereid om een bestuursfunctie bij de fanfare te 
aanvaarden. (NB: dit is overigens een maatschappelijke tendens en geen typisch fanfareprobleem). 
Ook van de leden zelf is er geen bereidheid om een bestuursfunctie te aanvaarden, terwijl het 
belangrijk is dat er ook muzikale affiniteit met de leden en de vereniging moet bestaan. Muzikanten 
verwachten van het bestuur dat zij denken als muzikanten. Van “buitenstaanders” mag men dat niet 
verwachten. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld discussies over de muzikale invulling van concerten met 
een commercieel tintje. In het bestuur dient een goede balans te zijn tussen musicerende en niet-
musicerende bestuursleden wil men voorkomen dat er verschillen in visie en te voeren beleid ontstaat. 
 
Onderlinge saamhorigheid/verenigingsbinding 
Er worden (hopelijk onbewust) veel leden buiten gesloten in onderlinge sociale contacten. Tijdens 
pauzes en na de repetities vormen zich wel groepjes, maar deze groepjes staan niet altijd open om 
andere leden op te nemen. Ook tijdens repetities worden met name nieuwe jeugdige leden te weinig 
sociaal aangesproken, of aanwijzingen gegeven bij het volgen van muziekpartijen. Buiten de muzikale 
activiteiten is er weinig dat leden in totaliteit met elkaar verbindt.  
Daarnaast is er bij de leden weinig of geen binding tussen de diverse fanfareonderdelen. Er leeft 
zoiets als “wij”en “zij”. Bij de jeugdfanfare en drumband geeft dat ongewild het gevoel dat het alleen 
draait om het grote fanfareorkest. 
 
Individuele muzikale ambitie 
De muzikale motivatie van verschillende leden is discutabel omdat enerzijds de repetities goed 
worden bezocht en er relatief weinig afmeldingen zijn, anderzijds wordt door veel leden weinig tot niet 
thuis individueel gerepeteerd. Een uitzondering is het concoursjaar. Mogelijk dat het ontbreken van 
een uitdagend muzikaal jaarprogramma daarvan een oorzaak is.  
 
Opvang jeugdleden in het grote korps 
De opvang van de jeugdleden binnen het grote orkest en drumband is verre van optimaal. Deze jeugd 
komt van de ene op de andere dag in een orkest/drumband van een veel hoger niveau. Los van dat 
ze hieraan moeten wennen, worden ze sociaal te weinig opgenomen binnen de groep. Maar ook 
muzikaal worden ze niet of nauwelijks opgevangen en (aan)gestuurd door collega-muzikanten. 
Bijvoorbeeld het meekijken op de partijen, het beantwoorden van vragen. Seniorleden zouden 
hiervoor meer open moeten staan. 
 
Imago 
De Heldense gemeenschap kent de fanfare niet. Hoewel men onderschrijft dat de fanfare niet gemist 
kan worden en “bij Dörp” hoort, wordt dit statement steeds weer bevestigd als je met mensen uit je 
omgeving praat. De bewondering voor de fanfare stijgt als je vertelt wat de fanfare zoals doet voor de 
gemeenschap, de jeugdopleiding, concerten en wat noodzakelijk is om die vereniging boven water te 
houden. Een beter imago kan de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten, begrip kweken voor 
de problemen waarvoor we staan en deelname aan financiële acties vergroten.  
Het imago van de vereniging wordt ook voor een groot deel bepaald hoe wij ons naar buiten toe 
presentaren. Dit is door: 
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• Het muzikale niveau van de orkesten tijdens concerten en uitvoeringen. 
• Onze presentatie en discipline op straat en de uitstraling van onze uniformen. 
• Het binden van sponsoren aan de vereniging. 
• De inhoud en de vormgeving van het CeciliaNieuws. 
• De vormgeving en actualiteit van onze website 
• Een regelmatige/frequente aandacht voor verenigingsactiviteiten in dag- en weekbladen. 
• De vormgeving en kwaliteit van de huis- aan huisfolders. 

Een aantal van deze punten zou nog meer aandacht kunnen krijgen.  
 
 

4.3 Bedreigingen 
 
Bezetting instrumentenregisters 
Het kost de fanfare alle moeite om de instrumentenregisters van het orkest voldoende bezet te 
houden. Wij missen ervaren muzikanten in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar. De instroom van 
jeugdige muzikanten laat na verloop van tijd om allerlei reden (hoofdzakelijk vanwege studie elders) 
weer een uitstroom zien. Het middenkader “vergrijst” langzamerhand. De bezetting van vooral de 
zwaardere koperinstrumenten komt daardoor in gevaar. Momenteel heeft de fanfare een minimale 
instrumentenbezetting. Er hoeft niet veel te gebeuren of er vallen gaten. De werkende mens heeft de 
laatste jaren meer vrije tijd en dus ook meer vrijetijdsbesteding gekregen. Men gaat meermaals op 
vakantie of een weekend er op uit. Daardoor zijn concerten niet altijd compleet instrumentaal bezet 
door eigen leden en dat er, ook voor concerten, muzikanten geleend worden. 
Ook is dit het geval bij de drumband en jeugdfanfare. 
Bij de drumband blijft de aanwas van jongeren (12 tot 16 jarige) veel te ver achter. Blijkbaar hebben 
jonge tamboers (in of direct na de opleiding) geen of te weinig uitdaging meer. Omdat hier minder 
leerlingen tegelijk instromen is er mogelijk ook te weinig sociale binding met de oudere leden. 
 
Kwetsbaarheid van de drumband 
Onze drumband is bijzonder kwetsbaar. Ook hier is er een groot leeftijdsverschil. De kern van de 
drumband bestaat uit een 5-tal drumbandleden die ook een hechte vriendschappelijke band hebben. 
Het vertrek van één van hen betekent praktisch het einde van de drumband. Aanvulling van jeugd en 
die jeugd ook vást houden is dringend gewenst. Voor het houden van een aantrekkelijk 
concertprogramma moet vaker een beroep gedaan worden op slagwerkers van het fanfareorkest. 
 
Bestaansrecht in huidige vorm en structuur? 
In de analyse is al de vraag gesteld hoe onze muziekvereniging er over 10 jaar uit zal zien. Leeft de 
fanfaremuziek of drumbandmuziek  dan nog binnen de dan bestaande muziek- en volkscultuur. Heeft 
de fanfare als instituut en haar muziek nog voldoende aantrekkingskracht bij de jeugd? Moeten 
andere muziekstijlen en/of instrumenten naar binnen worden gehaald? En wat levert dat dan op? 
Grotere aantrekkingskracht voor de jeugd? Jeugd die zich langer bindt aan de vereniging? Of kan het 
simpeler door meer onderlinge samenwerking tussen fanfareorkest, jeugdfanfare en drumband en/of 
met muziekwerken waar incidenteel gitaristen, violisten, pianisten, of zelfs een compleet muziekbandje 
aangetrokken wordt, waarbij vooral gezocht moet worden binnen de eigen gemeenschap. 
 
Repetitieruimte 
De huidige repetitieruimte in Feestzaal De Zoes is akoestisch ronduit slecht. Het te sterke geluid is 
een bedreiging voor het gehoor van de muzikanten. Hoewel de eigenaar Jan van Soest er alles aan 
heeft gedaan om dat geluidsniveau terug te dringen, zijn aanvullende extra maatregelen niet 
uitvoerbaar en kunnen niet van Jan van Soest worden verlangd. Deze slechte akoestiek heeft al 
enkele muzikanten gekost en kan er bij voortduring nog meer kosten. De vraag is alleen hoe lang dat 
nog gerekt kan worden tot bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) gereed 
is, of dat nog vóór die tijd naar een tijdelijke repetitieruimte moet worden gekeken. Ook de berging van 
de instrumenten is veel te klein, wat leidt tot beschadigingen. 
 
Financieringstekort exploitatiebegroting 
De meerjarenbegroting 2005 tot en met 2011 vertoont een jaarlijks stijgend exploitatietekort dat bij 
elkaar genomen over deze jaren € 60.000 (!!!) bedraagt. 
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Zonder bijzondere inhuur van muzikanten en met een sobere concoursvoorbereiding qua repetities en 
concerten kost alleen de deelname aan een verplicht bondsconcours € 12.000. Daarvoor alleen al 
dient € 2.500 per jaar opzij te worden gezet. In 2009 zijn volgens de huidige planning de uniformen 
aan vervanging toe.  
Door de Cecilia-beheerstichting kunnen die uit eigen middelen worden betaald, echter de rente-
inkomsten dalen daardoor en de jaarlijkse afschrijving zal hoger uitkomen dan nu in rekening wordt 
gebracht. Ook de huur van de repetitieruimte zal aanzienlijk toenemen als het nieuwe onderkomen bij 
het MFC zal worden betrokken. Er zullen sponsors bijkomen, maar er vertrekken ook sponsors. Dit is 
vaak erg afhankelijk van het economische tij. De verwachting is dat het aantal sponsors (en dus 
sponsorgelden) in elk geval niet meer dan marginaal zal toenemen. 
Het actieve damescomité vergrijst en jongere aanwas is niet in zicht. Als dit damescomité ophoudt te 
bestaan betekent dit ook een jaarlijkse financiële aderlating van rond de € 2.000 per jaar.  
De vraag is wat de houdbaarheidsdatum is van de huidige financiële acties, zoals de potgrondactie en 
de rommelmarkt. Een beetje bruikbare huisraad wordt in dit digitale tijdperk al gauw via marktplaats.nl 
verhandeld. 
De actiebereidheid bij de muzikantleden voor extra, nieuwe financiële acties is bepaald niet groot. Dit 
is niet iets wat typisch fanfare is, maar een algemene tendens. De financiering dient drastisch te 
worden bijgesteld om de financiële toekomst en de continuïteit van de fanfare veilig te stellen.  
 
Bestuursaansprakelijkheid. 
De vereniging is een rechtspersoonlijkheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De risico’s 
van wettelijke aansprakelijkheid zijn gedekt met een WA-verzekering. Daarnaast zijn de leden 
verzekerd tegen ongevallen wanneer zij vrijwilligerswerk verrichten (activiteiten organiseren). Dit laat 
onverlet dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld bij calamiteiten en wanneer 
daarbij sprake is van grove nalatigheid. Om die aansprakelijkheid te voorkomen dient de vereniging 
binnen de kaders van arbo en veiligheid te beschikken over een Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) en een Plan van aanpak.  
In een risico inventarisatie worden alle verenigingsactiviteiten vastgelegd en daarbij de risico’s 
beschreven die de vereniging en haar leden kunnen lopen. Vervolgens dient een plan van aanpak te 
worden gemaakt om die risico’s te voorkomen. 
Handhaving muzikaal niveau fanfareorkest op 1e divisie. 
In 2009 moet het fanfareorkest weer op concours. Door vergrijzing vallen mogelijk een aantal 
muzikanten voor die tijd af. De vraag is, of de instromende jeugdige muzikanten voldoende niveau 
hebben om op dit niveau “mee te kunnen”. Daarbij ontbreekt het bij de meeste jeugdigen over 
concourservaring. 
Het huidige beleid is dat hooguit vier inleen muzikanten worden ingezet op een concours. De vraag is 
of dit beleid te handhaven is, ook al zou het orkest teruggaan naar de 2e divisie. 
 
Belangstelling concerten 
Hoewel wij in tegenstelling tot andere verenigingen misschien niet mogen klagen over de publieke 
belangstelling voor onze concerten zijn de bezoekersaantallen van ons Promsconcert de laatste jaren 
steeds afgenomen. Dit ondanks de muzikale inspanning en dat er behoorlijk geld in wordt 
geïnvesteerd en sponsoren worden gevraagd om de financiële top af te dekken. Ligt dat in het 
draagvlak bij de leden, de invulling van het muzikale programma, of….? 
 

4.4 Kansen 
Nieuw onderkomen 
Eind 2007 zullen wij wellicht ons nieuwe repetitielokaal bij het MFC in gebruik kunnen nemen. Alle 
fanfareonderdelen en alle instrumenten onder één dak. In het MFC is ook zaalaccommodatie om 
eenvoudige (uitwisselings-) concerten te houden. Een fatsoenlijke eigen berging voor instrumenten is 
een groot goed. Instrumenten raken minder snel beschadigd doordat ze in een te kleine berging 
gepropt moeten worden. In deze berging is tevens voldoende ruimte voor muziekarchief en 
repetitie/concertstoelen. 
Door de fanfare is sterk aangedrongen op een goede akoestiek van de repetitieruimte en 
concertruimte van het nieuwe MFC, maar ook op een goede geluidsisolatie om verstoringen van 
andere activiteiten in het MFC te voorkomen. Van belang is ook dat het MFC een gezellige ruimte/café 
krijgt die de muzikanten na een repetitie of optreden bij elkaar houdt. 
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Samenwerking met andere verenigingen in Helden 
Met meer verenigingen in één multifunctionele ruimte kunnen contacten onderling versterken en 
mogelijkheden bieden om samen te werken. Bijvoorbeeld met het organiseren van financiële acties, 
presentaties naar bedrijven, sponsors en dorpsgemeenschap enz. 
 
Onderlinge muzikale samenwerking binnen de vereniging 
Fanfare-orkest, jeugdfanfare en drumband hebben elk hun eigen activiteiten. Daardoor blijft het gevoel 
bestaan van “wij” en “zij”. Het familieconcert in 2005 was een activiteit waaraan alle geledingen in 
gelijke mate aan bod kwamen en dat uiteindelijk bij alle leden en toehoorders grote voldoening bracht. 
Niet alleen samenwerking binnen een concert, maar ook samenwerking binnen een muziekwerk geeft 
extra binding tussen de drie onderdelen van de vereniging. Slagwerkers van de drumband “inlenen” bij 
een concertwerk van het fanfareorkest en andersom een of meer blazers bij een percussiewerk van 
de drumband. 
Dit kan leiden tot meer speelvreugde bij de betreffende muzikanten en heeft ook een wervende 
werking, omdat je je als individuele muzikant breder kan manifesteren. 
 
Jeugdopleiding 
Van gemeentewege wordt veel geld en energie gestoken in het muzikale onderwijs op de 
basisscholen. In geen van de omliggende gemeenten is dat in deze mate het geval. Desondanks is de 
respons van de werving van blokfluiters in 2006 achtergebleven bij die van 2005 en ook de 
doorstroom van blokfluiters naar fanfare-en slagwerkinstrumenten. Van de besturen van de scholen 
hebben wij weinig medewerking in die zin dat zij te weinig open staan voor leerlingenwerving op de 
scholen en het brengen van fanfaremuziek in de scholen. 
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5 Doelstellingen 
Met deze beleidsnota wil de vereniging aan aantal doelen stellen om de bedreigingen het hoofd te 
bieden. 
De vereniging stelt zich ten doel om: 

1. Op zo kort mogelijke termijn de kwetsbare bezetting van het fanfareorkest en de 
drumband te verbeteren. 

2. Te zorgen voor een structurele aanwas van leden/muzikanten die zorg draagt voor 
continuïteit op de langere termijn in de bezetting van de registers. 

3. De saamhorigheid en verenigingsbinding te bevorderen en daarmee samenhangend de 
muzikanten meer verenigingsplezier te bieden. 

4. De belangstelling voor de concerten en het imago van de vereniging te verbeteren. 
5. De negatieve exploitatiebegroting om te zetten naar een sluitende exploitatiebegroting. 
6. Te zorgen voor een adequate repetitieruimte en instrumentenopslag voor het 

fanfareorkest, de drumband, de jeugdfanfare, de ensembles en daarbij voor een 
gezellig clublokaal. 

7. te komen tot een verenigingsstructuur die duidelijk en transparant is, met een bestuur 
dat het beleid en de operationele activiteiten op hoofdlijnen uitzet en waarbij de 
verantwoordelijkheden van de operationele uitvoering laag in de organisatie (lees: bij 
de leden) liggen.  

8. Op zo kort mogelijke termijn maatregelen treffen die het risico voor 
bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen. 

 
De gestelde doelen hebben een grote samenhang met elkaar. Het ene doel nastreven en het andere 
achterwege laten leidt dan ook niet tot het oplossingen van de problemen die op ons afkomen.  
Sommige doelen zullen vanwege een sterke samenhang gelijktijdig nagestreefd moeten worden. 
Het is dan ook van groot belang dat de leden zich herkennen in de analyses van de huidige situatie en 
de bedreigingen en zwaktes van de vereniging 
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6 Actieplannen op basis van doelstellingen en SWOT-analyse 
Om de doelen te bereiken dienen duidelijke actieplannen te worden opgesteld.  
Als de leden/muzikanten zich kunnen vinden in de omschreven doelstellingen kunnen de actieplannen 
worden vastgesteld. 
Het ene doel met actieplannen heeft een langere weg te gaan dan het andere.  
Om die actieplannen te kunnen verwezenlijken is een groot draagvlak van alle leden noodzakelijk.  
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Actieplannen. 
Doel Actieplan Hoe Wie Wanneer 
Op zo kort mogelijke termijn de kwetsbare bezetting van het fanfareorkest en de drumband te verbeteren.   
 Werven van ervaren muzikanten in Helden-Dorp 

voor het fanfareorkest en de drumband. 
Uitgaande van een bezetting van het fanfareorkest 
en drumband van ongeveer 65, resp. 16 
muzikanten. 

• Oud-muzikantleden van de fanfare en 
drumband persoonlijk benaderen om terug 
te keren bij de vereniging als muzikant of 
drumbandlid. 

• Muzikanten die in Helden zijn komen wonen 
benaderen om lid te worden van de fanfare. 

Te benoemen 
projectgroep. 

 

 Structurele uitbreiding drumband De drumband dient een grotere structurele bezetting 
te hebben. 
Dat geeft de drumbandleden meer plezier in het 
musiceren. 
Tamboers zouden kunnen doorstromen naar 
jeugdfanfare en fanfare 

Bestuur, 
drumbandcommissie 
en jeugdcommissie. 
Projectgroep 
ledenwerving. 

 

 Tijdelijk inlenen van muzikanten wanneer 
orkestbezetting bij een geplande uitvoering om 
welke reden dan ook onderbezet is of raakt en 
daardoor de uitvoering van het concert muzikaal 
onverantwoord is. 

Dirigent en muziekcommissie stellen de adequate 
bezetting vast en adviseren het bestuur 

Dirigenten en 
muziekcommissie, 
drumbandcie. 

 

 Het doorschuiven van muzikanten naar “groot” 
koper. 

Muzikanten vragen om een ander instrument te 
bespelen in het belang van het totaal.  

Dirigent, 
muziekcommissie en 
bestuur 

 

Te zorgen voor een structurele aanwas van leden/muzikanten die zorg draagt voor continuïteit op de langere termijn in de bezetting 
van de registers. Het vast houden van de jeugd in de orkesten. 

 

 Leerlingen zo snel mogelijk binnen de opleiding op 
het gewenste instrument zetten 

Leerlingen zo mogelijk direct binnen de opleiding op 
een zwaar koperinstrument laten opleiden. 

Commissie opleidingen  

 Jeugd begeleiden bij opname in het grote orkest en 
drumband. 

Meer sociale aandacht van de ouderen muzikanten 
voor de opvang van de jeugd. 

Alle oudere uzikanten 
en registermentoren. 

 

 Oppoetsen van het mentorschap. De ingestroomde jeugd informeren over de mentor 
en taken van de mentor, zodat zij weet waar ze 
terecht kunnen ingeval van problemen met partijen, 
instrument enz. 

Bestuur en mentors  

 Doel, nut en noodzaak jeugdfanfare bezien. Brainstormen of de jeugdfanfare nog voldoende 
aantrekkelijk is als jeugdbinding en als 

Opleidingscommissie,  
Jeugdcommissie en 
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opleidingsorkest voor het grote orkest. dirigenten. 
 Structurele aanpak ledenwerving en begeleiding 

van de jeugd. 
Ledenwerving en jeugdbegeleiding vraagt continue 
veel aandacht. Ook de contacten met docenten en 
ouders. 
Daarnaast het stimuleren van de jeugd (en ouders 
daarvoor interesseren) voor deelname aan 
solistenconcoursen, playins en verenigingsbindende 
activiteiten. 

Jeugdcommissie, 
ouders van jeugdleden. 
(jeugdbestuur?) 

 

 Orkestrepertoire dat vooral ook de jeugdige 
muzikanten bindt en aansluit bij het muzikale niveau 
van de jeugd. 

Jeugd betrekken in keuze muziekwerken en 
concertrepertoire. 

Dirigent en 
muziekcommissie 

 

 Uitwonende muzikanten (studenten) binden aan 
fanfare 

Overleg voeren met studenten (en hun ouders) die 
uit gaan wonen welke voorwaarden zij aantrekkelijk 
vinden om dan toch bij het orkest te blijven. Extra 
repetities in weekenden, ensembles vormen waar in 
weekend met gerepeteerd kan worden, carpooling 
na repetities? 
 
 

Bestuur, 
muziekcommissie, 
dirigent en 
jeugdleden/ouders van 
jeugdleden. 

 

De saamhorigheid en verenigingsbinding te bevorderen en daarmee samenhangend de muzikanten meer speelplezier te bieden  
 Elk jaar een aantal muzikale hoogtepunten 

benoemen met muzikale uitdagingen die grosso 
modo alle muzikanten bindt. 

Opstellen van een dynamisch muziekprogramma 
voor telkens een tot anderhalf jaar met tenminste 
twee muzikale hoogtepunten per jaar. 
Bijvoorbeeld concours, promsconcert, 
theaterconcert, Nieuwjaarsconcert enz. 
Een evenwichtige repertoirekeuze die voldoende 
muzikale uitdaging, variatie en afwisseling heeft dat 
muzikanten met veel speelplezier naar de repetities 
komen en thuis repeteren.  

Bestuur, dirigent en 
muziekcommissie 
 
 
 
                                       
Dirigent en 
muziekcommissie 

 

 Gevoel geven dat de vereniging meer is dan alleen 
een apart fanfareorkest en een aparte drumband. 
 

Bij concerten en uitvoeringen niet alleen de 
verschillende verenigingsonderdelen apart laten 
optreden, maar ook bijvoorbeeld muzikanten bij 
elkaars concerten betrekken en dit door 
repertoirekeuze te bevorderen. 

Dirigenten, 
muziekcommissie, 
drumbandcommissie 
en jeugdcommissie. 

 

 Herbezinnen op het Ceciliafeest, of een alternatief 
opzetten. 

De huidige opzet geeft geen gevoel van samen 
feesten/saamhorigheid. Een dergelijk evenement 
dient er wel een keer per jaar te zijn. Hoeft niet 
persé in de vorm van het huidige Ceciliafeest. Het 
kan ook een concertreis zijn, een zomeravondfeest 

Apart te benoemen 
commissie uit de leden 
uit alle leeftijdsgroepen 
en 
verenigingsonderdelen.
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of uitstapje enz. 
De belangstelling voor de concerten en het imago van de vereniging te verbeteren.  
 Publieke belangstelling voor concerten bevorderen Muzikale invulling van concerten afstemmen op de 

verwachtingen van het publiek. Daarin een goede 
mix tussen speelplezier/uitdagingen van de 
muzikanten en het verwachtingspatroon van het 
publiek. 

Dirigent, 
muziekcommissie en 
“antennes” uit het 
publiek? 

 

 Actief (blijven) deelnemen aan 
gemeenschapsactiviteiten 

De deelname aan de gemeenschapsactiviteiten 
continueren, zoals bijvoorbeeld: 

• Carnaval, prinsenrecepties en optocht, 
• Koninginnedagviering 
• Opluistering dodenherdenking 
• Opluistering Eerste H. Communie 
• Intocht jeugdvierdaagse, 
• Sintermerteviering 
• Intocht Sinterklaar. 
• Serenades b.g.v. jubilea, 

kampioenschappen en gouden bruiloften. 
De opkomst van de leden voor deze activiteiten is 
zeer belangrijk i.r.m. het imago en draagvlak in 
Helden-Dorp.  Dit blijvend onder de aandacht 
brengen. 
Bevorderen dat ensembles en “blaaskapel” aan 
gemeenschapsactiviteiten deelnemen. 

Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur en leden 
 

 

 Verbeteren van onze PR • Het publiceren van al onze activiteiten in de 
plaatselijke media, 

• Het actueel houden van onze Web-site met 
agenda’s, foto”s, verslagen enz. 

• Handhaven van onze huisstijl in alle externe 
en interne brieven/mededelingen en huis-
aan huisfolders. 

In te stellen PR 
commissie 

 

 Fanfare aantrekkelijk maken/houden voor 
sponsoren. 

• Aandacht schenken aan sponsoren die 
fanfareactiviteiten bezoeken. 

• Logo’s van sponsoren “eerbiedigen” in de 
huisstijl van de fanfare. 

• Huis-aan huisfolders (met namen sponsors) 
blijven verspreiden en de noodzaak daarvan 
bij de leden duidelijk maken. 

Bestuur en 
sponsorcommissie 
PR-commissie 
 
Sponsor- en PR-
commissie en bestuur. 
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 Kwalitatieve uniformering fanfare, drumband en 
jeugdfanfare bij concerten en op straat. 

• Zorg dragen voor een kwalitatieve uitstraling 
(en onderhoud) van de uniformen. 

• Leden aanspreken als regels t.a.v. 
uniformering niet worden nagekomen. 

• Uniformregels kenbaar maken. 

Bestuur en 
uniformencommissie 

 

De negatieve exploitatiebegroting om te zetten naar een sluitende exploitatiebegroting.  
 Verhogen contributies. Contributies meer in overeenstemming brengen met 

de tegenprestatie die de vereniging aan de leden 
schenkt d.m.v. gedifferentieerde contributietarieven 
met gedifferentieerde bijdrage voor bv. Instrumenten 

Bestuur (en/of 
financiële commissie) 

 

 Verhogen lesgelden Kreato-lesgelden kostendekkend in rekening 
brengen met daarnaast een bijdrage in de huur van 
de leslokalen en bijdrage aanschaf/onderhoud 
instrumenten. Totaalbedrag mag ouders niet 
afschrikken om kinderen aan te melden. 

Bestuur en 
jeugdcommissie. 

 

 Bestaande acties van potgrond en rommelmarkt 
verbeteren. 

• Acties breder onder publieke aandacht 
brengen via publicaties en media. 

• Deelname aan deze acties door de leden 
verplicht stellen of “tegenprestatie” eisen? 

• Bij potgrondactie “niet-thuis-adressen” 
actiever benaderen (voor nabestellingen) 

• Bij rommelmarkt spullen niet te goedkoop 
van de hand doen. (afwachtende houding 
aannemen). 

Bestuur en Financiële 
commissie 

 

 Inbreng zelfwerkzaamheid bij exploitatie 
(toekomstig) MFC 

Door middel van zelfwerkzaamheid bij (toekomstig) 
MFC de huur beperken. Bv door hulp bij de 
barbezetting, deelname aan Preuveleut of 
anderszins i.o.m. De Rhien. 

Financiële commissie 
en alle leden 

 

 Kostendekkende concerten? • Entree vragen bij concerten. 
• Specifieke concertsponsoring (bv 

Kaupmanconcert) 

Financiële commissie n 
concertcommissie 

 

 Verbeteren/uitbreiden financiële acties. • Meer actief werven van certificaathouders. 
• Uitbreiden aantal sponsors. 
• Invoeren van lijfrentepolis. 
• Sponsoring specifiek instrument. 
• Concertsponsoring. 
• Uitbreiden club-50. 
• Het tegen vergoeding verrichten van 

Financiële commissie  
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activiteiten bij evenementen.(bv 
Midnightshopping, Hiltho) 

• Wensconcert voor sponsors? 
• Nieuwe financiële acties? 

Te zorgen voor een adequate repetitieruimte en instrumentenopslag voor het fanfareorkest, de drumband, de jeugdfanfare en de 
ensembles. 

 

 Zoeken tijdelijke repetitieruimte ter overbrugging 
naar MFC? 

 Bestuur  

 Actief en alert zijn in de plannen van het nieuwe 
MFC wat betreft repetitieruimte, opslag 
instrumenten en gezelligheid na afloop repetities. 

Deelname vanuit bestuur fanfare in projectgroep 
MFC. 

Bestuur  

Te komen tot een verenigingsstructuur die duidelijk en transparant is, met een bestuur dat het beleid en de operationele activiteiten 
op hoofdlijnen uitzet en waarbij de verantwoordelijkheden van de operationele uitvoering laag in de organisatie (lees: bij de leden) 
liggen 

 

 Opzetten van een verenigingsstructuur met 
delegaties naar de leden. 

Opzetten van een adequate en transparante 
verenigingsstructuur met voldoende bezetting voor 
een verzekerde organisatie. 
Dringende behoefte aan: 

• Uitbreiding jeugdcommissie 
• Nieuwe financiële commissie 
• Nieuwe concertci=ommissie 
• Uitbreiding PR-commissie 

Deelname in commissies verplicht stellen aan de 
actieve muzikantleden, danwel (financiële?) 
tegenprestatie eisen van weigerend leden?.  

Bestuur  

 Werven van competente bestuursleden. • Werven van bestuursleden voor de 
lange(re) termijn, bv een of meer 
bestuursperioden. 

• Werven van bestuursleden voor max. één 
bestuursperiode of één specifieke taak. 

• Afspiegeling bestuur van de leden? 

Bestuur (en 
wervingscommissie?) 

 

Op zo kort mogelijke termijn maatregelen treffen die het risico voor bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen. 
 Voorkomen van risicoaansprakelijkheid voor 

bestuursleden en leden 
• Opstellen van een RI&E en Plan van 

aanpak. 
• Afsluiten verzekering? 

Bestuur   
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7 Presentatie 
Om voldoende draagvlak te creëren heeft het bestuur het beleidsplan voor becommentariëring 
voorgelegd aan de beschermheer, leden van muziekcommissie, jeugdcommissie, 
drumbandcommissie en dirigenten. 
Het bestuur beoordeelt óf, hoe en waar de commentaren in het beleidsplan worden verwerkt.  
 
In de bestuursvergadering van 16 maart 2006 heeft het bestuur het beleidsplan in concept vastgesteld 
voor behandeling in de ledenvergadering. 
 
Het bestuur presenteert het beleidsplan op 24 april 2006 aan de vereniging tijdens de algemene 
ledenvergadering. Het beleidsplan wordt schriftelijk aan alle stemgerechtigde leden ter beschikking 
gesteld en wordt mondeling toegelicht door het bestuur. 
 
In de ledenvergadering kunnen de stemgerechtigde leden voorstellen of amendementen indienen op 
het concept-beleidsplan. Daarna zal het door de ledenvergadering worden vastgesteld en  stellen de 
leden zich achter de doelstellingen en de ambitie van de fanfare, zoals verwoord in hoofdstukken 2 en 
3. Daarbij zetten zij samen hun schouders onder het verwezenlijken van de doelstellingen en 
actiepunten van deze beleidsnota. 
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8 Bijlage 
8.1 Leeftijdengrafieken 
 
 
LEEFTIJDSOPBOUW : FANFARE ST. CECILIA 
 
Op de X-as staan de leeftijden en op de Y-as het aantal personen. 
 

 
 
LEEFTIJDSOPBOUW : PER REGISTER 
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8.2 Overzicht taakverdeling bestuur en commissies 

 
Organisatie Fanfare “St. Cecilia” Helden per 1 januari 2006  
Dagelijks bestuur: voorzitter/secretaris/penningmeester  
 
Voorzitter 
- Leider van bestuurs- en algemene vergaderingen 
- Initiatiefnemer tot het opzetten en uitwerken van meerjarenvisie en programma’s 
- Contactpersoon voor persoonlijke zaken van leden en voor de dirigenten en instructeur 
- Contacten met eigenaar verenigingslokaal 
- Namens de vereniging in SMK en Regio 2 van de LBM 
- Mondelinge bestuursmededelingen aan de leden van het fanfareorkest (en evt. drumband) 
- Onderhoud kontakten met Cecilia-Stichting Helden 
- Spreker tijdens recepties 
- Contacten buiten de vereniging 
- Lid sponsorcommissie  
- Contactpersoon voor de sponsors 

Vice-voorzitter 
- Vervangt de voorzitter bij afwezigheid. 

Secretaris 
- Verzorging in- en uitgaande post (analoog, digitaal en telefonisch) 
- Zorgen i.o.m. voorzitter voor agenda van bestuurs-, leden- en overige vergaderingen  
- Zorgen voor schriftelijke mededelingen aan muzikanten 
- Up-to-date houden van ledenbestanden (in Excel) 
- Aanvragen insignes voor jubilea 
- Representatie vereniging in de vorm van schriftelijke felicitaties/condoleances 
- Input leveren voor Cecilia-Nieuws  
- Up-to-date houden van verenigingsarchief 
- Input leveren voor diverse soorten etiketten 
- Maken van het Algemeen Jaarverslag  
- Uitnodigingen voor concerten 
- Bijhouden van presentielijst van repetities, concerten en straatoptredens 
- Overleg met straatdirigent over route en te spelen werken. 

 2e Secretaris 
- Maken van verslagen van bestuursvergaderingen 
- Maken van verslag van Algemene ledenvergadering 
- Schriftelijk uitwerken van meerjarenvisie en plannen 
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Penningmeester 
- Opstellen van jaarlijkse begroting voor vereniging en beheerstichting  
- Zorgen voor kascontrole 
- Financieel jaarverslag van vereniging en beheerstichting  
- Geeft leiding en eventueel instructies aan uitvoerend penningmeester 
- Geeft opdrachten voor betalingen 
- Lid van de commissie “Financiële activiteiten” 
- Lid sponsorcommissie 
- Aanvragen subsidies (gemeente, anjerfonds en overige) 
- Verzekeringen (instrumentenverzekering, inboedel en WA verzekering) 
- Afwikkeling schadeclaims instrumentenverzekering en eventueel andere verzekeringen 
- Belastingen (voor zover van toepassing) 
 
 
Uitvoerend penningmeester (behoeft geen bestuurslid te zijn) 
- Het verrichten van de financiële administratie van fanfare en beheerstichting 
- Maken tussentijdse financiële rapportages en jaarrekeningen fanfare en beheerstichting. 
- Financieel verslag van de Cecilia Stichting (i.s.m. met damescomité) 
- Uitvoeren van financiële transacties (na akkoord van de penningmeester) 
- Penningmeester beheerraad Kreato 
- Aanleveren van informatie voor het jaarverslag van de penningmeester-  
- Innen van sponsorgelden en Club-50 
- Innen contributies en lesgelden 
- Inning bijdragen certificaathouders 
- Zorg voor wisselgeld bij diverse acties 
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Commissies 
 
Muziekcommissie (art. 36, 37 en 38 huishoudelijk reglement)  
- Voert namens de muzikanten overleg met de dirigent over muzikale zaken. 
- Adviseert over: 

o Nieuwe muziekwerken 
o Het aantal jaarlijks te geven concerten 
o Aantal en data van (groeps-)repetities en (extra-)generale repetities. 
o Deelname aan bondsconcours (korter dan vijf jaar) 
o Wijziging in de samenstelling van het fanfareorkest 
o Tijdelijke aanvulling orkestbezetting t.b.v. concerten. 
o Concertpartners (voor gezamenlijke concerten) 

- Bestelt bladmuziek, laat dit transponeren en zorgt dat muzikanten hun partijen 
hebben 

- Organiseert jaarlijks een solistenuitvoering 
- Overleg met straatdirigent over muziekwerken serenades en eventueel 

repetitietijd. 
- Stelt samen met dirigent de concertprogramma’s op. 
- (Muziek-) programma voor recepties en buitenoptredens 
- Opstellen begroting “aanschaf muziekwerken”  
- Voert overleg met de jeugdcommissie over doorstroming muzikanten  
- De muziekcommissie voert tenminste vier maal per jaar structureel overleg met de 

dirigent. 
- Muziekcommissie en dirigent voeren tenminste tweemaal per jaar structureel 

overleg met het bestuur. 
- De muziekcommissie voert tenminste tweemaal per jaar overleg met de mentoren. 

Leden: 
Jos Absil 
Pieter Fransen 
Mike Peeters 
Willem Deen 
 
 
 
 
 
Toegevoegd: 
Guus Dohmen 
(dirigent) 
 
Vacatures 
Vanuit de jeugdige 
leden 

Opleiding en Jeugdfanfare commissie  
- Werving nieuwe leerlingen 
- Opleiding en examens van leerlingen  
- Doorstroming van leerlingen naar jeugdfanfare/drumband in overleg met ouders, 

docenten en dirigenten 
- Doorstroming van jeugdleden naar fanfare-orkest/drumband in overleg met 

ouders, docenten en dirigenten 
- Persoonlijke begeleiding van leerlingen (en eventueel contact met hun ouders) 
- Jeugdfanfare (programma, repetities, uniformen etc.)  
- Onderhoud en aanschaf uniformen in overleg met uniformencommissie 
- Onderhoud en aanschaf instrumenten in overleg met instrumentencommissie 

(volgens nog een op te stellen werkinstructie) 
- Onderhoud van contacten met docenten, ouders en leerlingen 
- Contact met dirigent jeugdfanfare (muzikale/organisatorische zaken) 
- Schriftelijke/mondelinge mededelingen aan jeugdleden en ouders/verzorgers. 
- Organiseren van jaarprogramma jeugdfanfare 
- Organiseren van ontspanningsactiviteiten (bijv. jeugdkamp) voor alle jeugdleden 
- Voert structureel overleg met de dirigent jeugdfanfare 
- Voert tenminste tweemaal per jaar structureel overleg met het bestuur. 

Leden:  
Mariet van Soest 
Jos Absil 
Funs Jacobs 
Christel Bruijnen 
John Vermazeren 
Marja van Heugten 
 
Toegevoegd: 
John Timmermans 
(dirigent) 
 
 
Assistentie: 
vacatures 
t.b.v. contacten met 
ouders, leerlingen en 
docenten 

Drumbandcommissie  
- Begeleiding van (de repetities) van de groep  
- Concerten en optredens (samen met de fanfare) van de groep  
- Instroming en (extra)repetities van jeugdige tamboers 
- Begeleiding van jeugdige tamboers  
- Onderhoud en aanschaf uniformen in overleg met uniformencommissie 
- Onderhoud en aanschaf instrumenten in overleg met instrumentencommissie 

(volgens nog een op te stellen werkinstructie) 
- Voert tweemaal per jaar structureel overleg met bestuur en dirigent. 

Leden: 
Wiel Janssen 
Ton Peters 
Christel Bruijnen 
 
Toegevoegd: 
Jan Stultiëns 
(instructeur) 
vacatures 
tbv contacten met 
bestuur en fanfare-
orkest. 
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Uniformencommissie (Fanfare, Drumband en Jeugdfanfare)  
- Aanpassen van uniformen  
- Aanschaf/aanvullen van nieuwe uniformen i.o.m. penningmeester 
- Houdt inventaris bij van aangekochte uniformen en uitgegeven uniformen. 
- Neemt deel in het inkoopteam bij totale vervanging van uniformen 

Leden: 
Mariet van Soest 
Christel Bruijnen 
Assistentie: 
Phil Houben 

Instrumentencommissie (Er dient nog een taak- en procedureomschrijving te worden gemaakt) 
- Maken van meerjarenbegroting voor de aankoop van instrumenten 
- Voorraadbeheer instrumenten 
- Periodiek (laten) taxeren van het verzekerde instrumentarium 
- Reparaties en onderhoud van instrumenten  
- Instructies voor leerlingen muzikanten voor eigen onderhoud van instrumenten 
- Aanvragen van offertes bij aanschaf instrumenten in overleg met 1e 

penningmeester (i.v.m. selectie leveranciers) 
- Overleg met dirigent, docent en leerling over aankoop instrumenten  

 

Leden: 
Aloys Kamp 
Louis Lijssen 
Ton Peters 
Jos Absil 
Assistentie: 
vacatures 
tbv onderhoud 
instrumenten. 

Financiële activiteiten. (Potgrondactie, Rommelmarkt en eventueel andere financiële activiteiten) 
- Maken begroting van uitgaven en inkomsten van de diverse acties. 
- Up-to-date houden van draaiboeken  
- Aanzoeken (inventariseren) van leden, die mee willen/kunnen helpen met de 

organisatie 
- Opstellen van de huis-aan-huis folders en algemene PR in overleg met PR-

commissie (ivm sponsorvermeldingen) 
- Financiële afwikkeling met de penningmeester 
- Organiseren van hulpmiddelen/materialen en transportmiddelen, opslagruimte 

enz. 
- Zorg voor voldoende transportmiddelen en opslagruimte rommelmarkt en 

potgrond. 
- Contact houden met locatie-eigenaren, van opslagruimte en verkoopruimte voor 

rommelmarkt en potgrond. 
- Onderhoud van de fanfareaanhangwagen. 
- Vormt denktank voor brainstorming over mogelijke financiële acties 

 

Leden: 
Loek Joosten 
vacatures 
t.b.v. mede-
organiseren 
activiteiten, 
actualiseren 
draaiboeken enz. 
 
 
Assistentie: 
Mat Kersten 
Jos Absil 
1e Penningmeester 
2e Penningmeester 
Hub Roncken 

Concertcommissie     (voor zaalconcerten, opluistering H.Mis, recepties en buitenoptredens van Fanfare, 
Drumband en Jeugdfanfare) 
- Up-to-date houden van de draaiboeken. 
- Vervoer van (slagwerk) instrumenten  
- Transport van (concert)stoelen  
- Opstellen concertprogrammaboekjes i.o.m. muziekcommissie 
- Drukwerk raamaffiches en programmaboekjes i.o.m. PR-commissie (ivm 

sponsorvermeldingen) 
- Presentator concert/uitleg concert programma 
- Zorg voor aanwezigheid vaandeldragers en vaandel (met medaille) 
- Overleg met straatdirigent voor repertoire straatoptredens en serenades. 
- Zorgt voor de veiligheid op straat (verkeersgeleiders) eventueel opdragen aan de 

organisator van het evenement. 
 

Leden: 
geen 
 
 
 
Assistentie:  
Vacatures per 
concert/uitvoering 
 
 

Sponsorcommissie  
- Werven van sponsors, club-50, certificaathouders enz. 
- Persoonlijke contacten met sponsors 
- Opmaken van de contracten en contractverlengingen 
- Organisatie en presentatie van de sponsoravond. 
- Organisatie eindejaarsattentie sponsors. 
- Eventueel bijwonen van recepties van sponsors. 
- Zorg voor de logo’s op CeciliaNieuws, sponsorborden en huis-aan-huisfolders. 

 

Leden: 
Hans Van Essen 
Piet Fleuren 
Hai Smeets  
Vacature(s) 
 t.b.v, het breeder 
dragen van de 
sponsorcommissie 
naar buiten toe en 
het werven van 
sponsoren. 
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PR-commissie en Cecilia-Nieuws  
- Coördinatie én uitvoering van alle PR-activiteiten van de vereniging  
- Aanleveren fanfarenieuws (concerten en andere optredens van fanfare, drumband 

en jeugdfanfare) aan dag- en weekbladen, radio en TV. 
- Maken PR-draaiboek/checklist en actueel houden. 
- Eindcontrole huis-aan-huisfolders en concertprogramma’s t.b.v. 

sponsorvermeldingen 
- Aanleveren van gegevens voor de website  
- Eventuele gegevens voor Cecilia-Nieuws 
- Zorgen voor voldoende voorbedrukte vellen CeciliaNieuws 
- Zorgen voor input via secretaris en andere (bijv. commissies, leden enz)  
- Verwerken van gegevens  
- DTP werk  
- Drukken/printen van Cecilia-Nieuws  
- Distribueren, etiketteren en bezorglijsten actueel houden. 
- Bijhouden WEB-site 
- Zorgt voor het maken en opslaan van foto’s, video- en geluidsopnamen 

Leden: 
vacatures 
 
 
 
 
 
Assistentie: 
Hun Roncken 
Peter Mennen 
Ard Kranen 
Hans Van Essen 
Jolanda Cuppen 

Commissie Ceciliafeest  
- Organisatie van Ceciliafeest  
- Afspraken maken met zaalhouder 
- Afspraken maken met eventuele artiesten i.o.m. penningmeester  

 

Leden: 
geen 
Assistentie: 
vacatures 

Multi-Funtioneel-Centrum Helden  
- Deelnemen aan de stuurgroep MFC en tijdig ruggespraak met en 

terugrapporteren aan het bestuur 
 

Leden: 
Peter Mennen 
Hub Roncken 
(voorzitter MFC-
werkgroep) 

Muziekarchiefcommissie  
- Bijhouden van het muziekarchief 

 
Leden: 
Loek Timmermans 

Archiefcommissie  
- Bijhouden van het verenigingsarchief 

 
Leden: 
Hub Roncken 

Cecilia Stichting  
- Organisatie van Hobby-Expo 
- Organisatie van mosselenavond 
- Drukwerk en huis-aan-huisfolders 

 

Leden: 
Damescomité 
 
Assistentie: 
Jos Absil 
Hans Van Essen 
Diverse vrijwilligers 

 


