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Verslagje Algemene ledenvergadering
 Aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden: Voorzitter
Piet Fleuren en Hans van Essen.
Volgens rooster aftredend bestuurslid Maddy de Bruin
wordt met maximaal aantal stemmen herkozen evenals
en ook met maximaal aantal stemmen – het nieuw be-
stuurslid John Vermazeren.
Willem Deen – volgens rooster aftreden lid van de kaskom-
missie – wordt opgevolgd door Frank Ottenheym.
Op advies van de kascommissie verleent de vergadering
decharge aan penningmeester Mariëlla Mommers voor het
beleid en beheer van de financiële administratie.
Aftredend voorzitter Piet Fleuren memoreert de vele hoog-
tepunten, die hij met onze vereniging in het afgelopen
jaar heeft beleefd zoals de concerten van Jeugdorkesten
Peel&Maas, het Bevrijdingsconcert van het fanfareorkest in
DOK6 en last but not least de geweldige resultaten van de
slagwerkgroep als Limburgs- én als Landskampioen! 
Voorzitter Piet Fleuren neemt met goed gekozen woorden
afscheid van bestuurslid Hans Van Essen en dankt hem
voor zijn vele initiatieven en activiteiten als bestuurslid.
Tot Piet’s verrassing nam collega-bestuurslid Mariëlla
Mommers het woord met een uitgebreid overzicht van
Piet’s prestaties als bestuurslid en met name als voorzitter
en bekende dat het Huishoudelijk Reglement iets aange-
past moest worden om Piet te kunnen benoemen tot Erelid
van de vereniging. Onder een staande ovatie overhandig-
de zij het bijbehorend unieke insigne aan de verraste voor-
zitter. Met een receptie voor de aftredende bestuursleden
werd de korte Algemene ledenvergadering besloten.

Afscheid nemend voorzitter Piet Fleuren
benoemd tot Erelid ! 
Op de Algemene ledenvergadering van maandag 7 maart
is afscheid nemend voorzitter Piet Fleuren onder een
staande ovatie van de leden benoemd tot Erelid van onze
vereniging.



Bedankt !
Na 31 jaar bestuurslid, waarvan de laatste 11 jaren als voor-
zitter, heb ik op maandag 7 maart afscheid genomen van
het bestuur van deze geweldig mooie vereniging.

En dat ik dan aan het slot van de Algemene ledenvergade-
ring door bestuur en leden ben benoemd tot Erelid heeft
mij geweldig getroffen. Supertrots zal ik het ereteken dra-
gen dat mij is opgespeld. De waardering, die daarvan afs-
traalt wil ik graag delen met mijn vrouw Miek; zij heeft
mij al die jaren veel vrijheid gegund om het werk te doen
dat ik dacht dat ik moest doen.

In de bijna 50 jaren dat ik lid ben, heb ik veel van deze
vereniging gekregen, zowel in persoonlijk als in maat-
schappelijk opzicht. Met veel trots kijk ik terug op bij-
voorbeeld 25 jaar Parkfeesten, de vele muzikale hoogte-
punten zoals promotie van het fanfareorkest naar de su-
perieure afdeling, de landskampioenschappen van het fan-
fareorkest en de slagwerkgroep (de laatste zelfs 3x !), de
vele prachtige concerten, het fantastisch eeuwfeest in
2002, concertreizen en repetitieweekenden. En niet op de
laatste plaats de gezellige “derde helft”.

Ik heb daar als muzikant, lid van de Parkfeestencommissie
en bestuurslid met heel veel plezier aan deelgenomen en
mogen bijdragen. Bovendien heb ik als voorzitter mogen
ervaren dat onze fanfare op veel sympathie kan rekenen in
Helden-Dorp; heel belangrijk om dat vast te houden.

Nog meer dan in het verleden is het belangrijk om met an-
dere verenigingen samen te werken. De oprichting van de
Jeugdorkesten Peel&Maas is daar een prachtig voorbeeld
van. Samenwerking vindt ook plaats binnen het Dörper
Overleg, met het ophalen van oud papier en samen op-
trekken in de clubcampagne van de Rabobank. Onze ver-
eniging speelt daarin overal een belangrijke rol.

Ik laat een ambitieuze en gezonde vereniging achter, ech-
ter niet zonder zorgen. Het gemis aan structureel muziek-
onderwijs op de basisscholen baart grote zorgen; kinde-
ren komen sinds enkele jaren inhoudelijk nauwelijks meer
in aanraking met muziek in de klas. Daardoor worden ze
geremd in hun algemene ontwikkeling en het ontdekken
van hun talenten. Dat is desastreus ! Op de eerste plaats
voor de kinderen zélf, gevolgd door de muziekverenigin-
gen. Maar ook voor de gemeenschap Peel&Maas, die hele
generaties cultuurdragers gaan mislopen.

Een ander punt van zorg is dat ik de voorzittershamer niet
aan een opvolger kan doorgeven. De vereniging heeft een
degelijke organisatiestructuur met veel actieve leden, die
de organisatie ondersteunen in commissiewerk. Daar ben
ik trots op! Het bestuur is echter niet compleet zonder een
voorzitter, die de organisatie aanstuurt. Het opdelen van
voorzitterstaken onder de overige bestuursleden is geen
alternatief en mag niet te lang duren. Ik hoop dan ook vu-
rig dat wij niet te lang zonder voorzitter blijven zitten.

De parkfeestenjaren meetellend heb ik zo’n 40 jaar mee
aan het roer van de fanfareorganisatie gedraaid, waarvan
de laatste 11 jaren als “kapitein”. In al die jaren stonden
veel andere mensen mee te draaien, want de koers van de
vereniging wordt gelukkig niet alleen door “de kapitein”
bepaald. Ik dank dan ook alle mede-bestuursleden en diri-
genten waarmee ik al die jaren met veel plezier heb sa-
mengewerkt, alsook het Damescomité, de leden in de di-
verse commissies en het bestuur en beheer van Kerkebös-
ke. Maar bovenal de muzikanten en leden, die mij het ver-
trouwen hebben gegeven om dit te kunnen doen en waar-
mee ik geweldige momenten heb beleefd. 

Ik verlaat het bestuur, maar niet de vereniging. Voor mij alle
reden om o.a. regelmatig de ”3e helft” te blijven bezoeken.
Ik voel me zeer vereerd dat de vereniging mij heeft willen
benoemen tot Ere-lid en ik dank mijn vrouw Mieke, die mij
alle ruimte heeft gegeven om mijn steentje bij te dragen
aan bestuurlijke functies voor onze vereniging.

Piet Fleuren

GELIEVE ALVAST TE NOTEREN!

n  Zondag 3 april
Concert van het jeugdorkest Peel&Maas, samen met Kon.
Harmonie Concordia in Gemeenschapshuis “’t Erf” in Egchel.

Aanvang: 11.00 uur

n  Vrijdag 8 april
“Böske Live”.
Optreden van de Cecilia-Bigband, samen met Muziekband
“Unlocked” in Kerkeböske.

Aanvang: 20.30 uur

n  Zaterdag 9 april
Concert van het fanfare-orkest in Ittervoort, samen met
Harmonie “Amecitia ”uit Roggel en de plaatselijke fan-
fare “Concordia”. 
Concert wordt gehouden in zaal “de Mortel”, 
Leliestraat 2, 
6014AN Ittervoort.

Concert begint om 19.30 uur

Ons optreden begint om 21.00 uur

n  Zaterdag 16 april
Deelname van het jeugdorkest Peel&Maas aan het Euro-
festival in Cultureel Centrum “Don Bosco” in Heel.

Aanvang: 15.45 uur

n  Vrijdag 29 april
Asperge-diner, georganiseerd door het Damescomité.  Dit
keer in Kerkeböske.

Aanvang: 19.00 uur



Na een actief lidmaatschap van 49 jaren is be-
stuurslid en voorzitter Piet Fleuren nu teruggetre-
den uit bestuurlijke functies. Zijn belangstelling
voor de vereniging zal gelukkig nog gestalte krij-
gen in zijn medewerking in enkele belangrijke com-
missies zoals onze Muziekschool Opmaat en de
Sponsorcommissie. 
Voor zijn geweldige verdiensten voor onze vereni-
ging is Piet op de Algemene ledenvergadering van
maandag 7 maart j.l. met algemene stemmen en met
een dankbaar applaus van de leden benoemd tot
Ere-lid.

Piet; bedankt voor alles en….. chapeau!

Opgave door € 27,50 over te maken naar rek. nr.
NL24RABO01207.80.240 t.n.v. Cecilia-Stichting-Helden
o.v.v. Asperge-avond 2016. 

n  Woensdag 4 mei
Muzikale opluistering van de Dodenherdenking bij het
oorlogsmonument Eversoord in Panningen.
Fanfare en slagwerkgroep.
n  Donderdag 12 en zaterdag 14 mei
Ophalen oud papier

n  Zondag 22 mei
Muzikale begeleiding van de 1e communicantjes naar de
kerk.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Dinsdag 24 mei
Start van het muzikaal schoolproject op basisschool de Pas.

n  Zaterdag 28 mei
Concert van het fanfareorkest in Kerkeböske.

Aanvang: 20.00 uur

n  Zondag 19 juni

Cecilia-Zomerfeest 2016
Van 14.00 tot 20.00 uur
Aanmelden tot uiterlijk maandag 6 juni

n  Zaterdag 25 juni
Muzikale begeleiding van de Jeugdvierdaagse.
Fanfare en slagwerkgroep

n  Zondag 26 juni
Play-In Peel en Maas voor jeugdige muzikanten in Kerke
böske.

n  Donderdagmiddag 30 juni
Generale repetitie scholenproject in BS De Pas.

n  Zaterdag 2 juli
Concert van ensembles van onze vereniging in Kerkebös-
ke, georganiseerd door de jeugdcommissie.

Aanvang: 19.00 uur

n  Maandag 4 juli
Concert ter afsluiting van het scholenproject.
Aansluitend repetitie fanfareorkest.

n  Maandag 18 juli
Kaupmanconcert ter afsluiting van het voorseizoen.

Aanvang: 19.00 uur

n  Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Play-in voor jeugdige muzikanten in Kessenich.(B)

n  Maandag 29 augustus 
Eerste repetitie van het fanfareorkest na de grote vakantie.

n  Zondag 4 september
Eerste repetitie van het jeugdorkest na de grote vakantie.

n  Woensdag 7 september
Eerste repetitie van de slagwerkgroep na de grote vakantie
n  Donderdag 8 en zaterdag 10 september
Ophalen oud papier

n  Zondag 11 september
Repetitie jeugdorkesten Peel & Maas met aansluitend een
barbecue.

n  Vrijdag 16 t/m zondag 18 september
Leden kunnen zich aanmelden om mee te helpen tijdens
de Parkfeesten.

n  Zondag 25 september
Deelname van de slagwerkgroep aan het
Districtfestival slagwerkgroepen in Panningen.

n  Zaterdag 22 oktober
Fanfareorkest gaat in DOK6 de musical “De nieuwe kleren
van de Keizer” uitvoeren, samen met studenten van de
Academie voor Musicaltheater van Fontys Hogeschool
voor Kunsten Tilburg; met het jeugdkoor van muziek-
school van Kunsten Centrum Venlo en een jazzdansgroep
van SSS Helden.
Een interregionale muzikale samenwerking met zang en
dans, die voor de toeschouwer een muzikaal en zeer toe-
gankelijke musical op de planken brengt.

Aanvang: 20.15 uur
Reserveer tijdig uw plaatsen voor 
deze eenmalige uitvoering!

Nadere info op de achterzijde 
van dit Cecilia-Nieuws.

In  het  z       nnetje  gezet




