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Successen op solistenconcours
Op zondag 16 maart j.l. hebben Jeroen en Leanne Ver-
mazeren met succes deelgenomen aan een solistencon-
cours in Nieuwstadt.
In de jeugddivisie behaalde Jeroen op trombone een eer-
ste prijs met 82 punten. Zus Leanne behaalde in de 5e
divisie op alt-sax een eerste prijs met 87 punten met te-
vens promotie naar de 4e divisie. Ze won tevens een beker
voor de op een na hoogste score in haar divisie.

Op het Solistenconcours in Ohé en Laak op zondag 8 april
werden de volgende successen behaald:
Bart Jacobs (bugel, 87 punten in 2e divisie
Petri Mommers (alt-sax), 88 punten in 3e divisie
Leanne Vermazeren (alt-sax), 84 punten in 3e divisie
Jeroen Vermazeren (trombone) 85 punten in jeugddivisie

Proficiat allemaal !

Geslaagd bij Kreato
Laura Jacobs (sopraan-sax) heeft bij muziekschool Kreato
het D-diploma behaald.

Proficiat Laura !

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Voorzitter Piet Fleuren heet alle aanwezige leden welkom
en vraagt een minuut stilte voor de in dit voorjaar over-
leden muzikant Karel Absil. Hij roemt nog eens de vele
verdiensten, die Karel heeft gehad voor onze muziekver-
eniging.

Op aanbeveling van de kaskommissie worden de finan-
ciële verslagen van onze muziekvereniging en van de Be-
heerstichting onder applaus goedgekeurd. Mede door goe-
de resultaten van de Rommelmarkt en Potgrondaktie kon
het boekjaar met een klein positief resultaat worden af-
gesloten met dank aan penningmeester Hans van Essen
en 2e penningmeester Martin Cox.
Mede door een 50% hogere subsidie van de gemeente kon
een sluitende begroting voor het boekjaar 2008 worden
gepresenteerd. Daarbij dient wel de aantekening dat de
afschrijvingsbedragen over de instrumenten en unifor-
men nog niet op het gewenste niveau zijn gebracht waar-
door een iets vertekend beeld ontstaat. Deze slag moet
nog worden gemaakt.
Aloys Kamp treedt – na 3 jaren – reglementair af als lid
van de kaskommissie. Als nieuw lid van de kaskommissie
wordt benoemd: Simone Jacobs, die samen met Loes Fleu-
ren en Toos Derks (wat een women-power!) de kaskon-
trole van het komend boekjaar gaat uitvoeren.
Voor 2008 is geen nieuwe contributieverhoging voorzien;
wel wordt de contributie van bestuurs- en drumbandle-
den op hetzelfde niveau gebracht van de overige leden.
De contributie voor buitengewone en ondersteunende le-
den wordt niet aangepast.
Met overweldigende meerheid worden de bestuursleden
Hans van Essen, Mariet van Soest en Jolanda Cuppen her-
kozen.
Ook voorzitter Piet Fleuren is bereid om nog 2 jaren door
te gaan als voorzitter hetgeen unaniem en met een
  waarderend applaus wordt gewaardeerd.
Als nieuw bestuurslid wordt gekozen: Marco Hermans,



Een plaats in het zonnetje is dit keer voor Christel
Bruijnen-Hermans.
Christel is al sinds 1991 lid van onze drumband. Sa-
men met Ruud Fleuren, Guido Peeters, Ton Peters en
Gerrit Sengers behoort zij tot de vaste kern van onze
drumband. Daarmee heeft ze al vele ups en downs
meegemaakt!
Christel helpt jeugdige tamboers als slagwerkers bij
de jeugdfanfare, ze organiseert het jaarlijks uitstap-
je van de drumband en helpt mee bij de organisatie
en uitvoering van het jaarlijks kamp voor alle jeug-
dige muzikanten. Ze is ook aktief lid van de Jeugd-
commissie en ze zorgt voor de verspreiding van be-
richten en het Cecilia-Nieuws onder de tamboers.
Zowel bij de Potgrond-aktie als de Rommelmarkt le-
vert ze een aktieve bijdrage. Namens de drumband
neemt de ook deel aan de vergaderingen van de Lim-
burgse Bond van Tamboerkorpsen.

Christel: Chapeau en …… bedankt !

In  het  z       nnetje  gezet

�  Zaterdag 7 juni
Deelname van onze drumband aan het Peeltoernooi, dat
dit jaar gehouden wordt in Zalencentrum “D’n Binger” in
Meijel.

Het optreden van onze drumband is om 14.00 uur.

�  Zaterdag 21 juni
Muzikale opluistering van de intocht van de Heldense
Wandelvierdaagse.
Fanfare en drumband.

Vertrek vanaf Café van Soest om 16.45 uur.

�  Zondag 22 juni
Concert van het fanfare-orkest in Cultureel Centrum “Den
Bogerd” in Druten, samen met Harmonie Koningin Wil-
helmina uit Wamel, ook onder leiding van Guus Dohmen.

Aanvang: 15.00 uur.

De muzikanten vertrekken per bus vanaf 
Café van Soest om 12.00 uur.

�  Maandag 30 juni
Kaupmanconcert.
Fanfare, jeugdfanfare en drumband.

Aanvang: 19.30 uur.

Na afloop: Samenzijn in Café van Soest, 
waarbij afscheid genomen wordt van ons clublokaal
bij de familie van Soest, die zoveel heeft betekend
voor onze muziekvereniging.

Sterappel 3. Hij is de vader van Wouter Hermans, die al
meespeelt met de drumband.
Tom Peeters wordt met algemene stemmen gekozen als
lid van de muziekkommissie.
De voorzitter stelt met enige tevredenheid vast dat de
leden goed hebben meegewerkt bij de uitvoering van het
in 2006 opgesteld beleidsplan.
Met name de actieve bijdrage van leden in commissies
heeft gezorgd voor een mindere belasting van ons 5-kop-
pig bestuur. Ook veel waardering voor Mike Peeters en
Bob van Ninhuys, die voor een mooie en vernieuwde web-
site hebben gezorgd.
Deelname aan het Bondsconcours in 2009.?
Bestuur, Muziekkommissie en de dirigent hebben overleg
gepleegd over eventuele deelname aan het Bondscon-
cours in 2009 (= 5 jaar na de laatste deelname in 2004).
Uitgaande van het beleid “om met eigen mensen op con-
cours te gaan” en alleen maar toevoegingen accepteren
waar dat dringend nodig is en gezien de oplopende leef-
tijd van een groep zeer ervaren muzikanten is men tot
de volgende conclusies gekomen:
� Uitstel heeft geen zin. Dus op concours in 2009.

� Op eigen kracht op concours

� Opgaan in de 2e divisie (= een divisie lager)

� In september a.s. een 8-tal jeugdige  muzikanten op-
nemen in het fanfare-orkest.

Na een toelichting door dirigent Guus Dohmen en een le-
vendige discussie wordt accoord gegaan met de conclusie
van bestuur/muziekkommissie/dirigent. Er moet o.a. nog
overleg gepleegd worden met de jeugdcommissie.
Definitief besluit: in november/december a.s.
De keuze tussen “Bondsconcours” en “Wereld Muziek
Concours”(ook in 2009) is in het voordeel van het Bonds-
concours uitgevallen.
MFC Helden-Dorp:
Hub Roncken geeft een korte toelichting op de stand-
van-zaken van het projekt en de speciale voorzieningen,
die in de SMG-zaal zijn getroffen voor de repetities van
fanfare, jeugdfanfare en drumband.
Medio juni a.s.: bouw gereed en kan gestart worden met de
inrichting. HKI gaat de hele inrichting  (stoelen, rekken en
schappen) van onze opbergruimte sponsoren, hetgeen met
een enthousiast applaus wordt begroet. In overleg tussen
alle betrokkenen is onze opbergruimte ingedeeld en door
Henk van Soest in 3D-afbeelding zichtbaar gemaakt.
Hub werd met applaus bedankt voor zijn kartrekkers-
functie in het projekt MFC.
Officiële opening: zondag 28 september a.s., uiteraard
met muzikale begeleiding van onze vereniging.
De voorzitter deelt nog mee dat de Cecilia-viering in no-
vember a.s. nog in ons huidige clublokaal wordt gehou-
den en dat we bij het Kaupmanconcert nog op gepaste
wijze afscheid zullen nemen van de familie van Soest, die
in lengte van jaren zo nauw betrokken is geweest bij on-
ze muziekvereniging.
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!


