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Jaarvergadering na- en voorbeschouwd
Waarom die oude koeien?
De algemene jaarvergadering van 2001 werd een
bijeenkomst waar we samen met bestuur en dirigent een aantal fundamentele punten van de vereniging hebben besproken. Volgende maand, 10
maart, is de volgende jaarvergadering. Een terugblik is misschien wenselijk.
Voorstellen
Tijdens die vergadering vorig jaar werd onomwonden vastgesteld dat taken, verantwoordelijkheden en sfeer pas goed tot hun recht komen als
de aanwezigheid van iedereen bij repetities, activiteiten en uitvoeringen optimaal is. Natuurlijk
hebben wij geprobeerd om samen deze volzin
waar te maken. Er is gesleuteld, maar zijn er dan
geen vragen of wensen meer?
Er werd gesproken over de muziekcommissie.
Hierover werd vastgesteld dat elke muzikant
voorstellen kan bespreken met dirigent Sjef Ficker. Hij zal dan de beslissing nemen of het voorstel uitvoerbaar is met het oog op bezetting van
partijen. Hoeveel voorstellen zijn ingebracht het
afgelopen jaar? Het aantal is niet bij mij bekend.
Voor de voorstellen van onze jeugdige muzikanten en nieuwe leden heeft onze dirigent zeker een
luisterend oor!
Muzikale uitvoeringen
De muzikale uitvoeringen van onze vereniging
zijn grofweg te verdelen in 3 categorieën, namelijk
sociale verplichtingen jegens de gemeenschap
Hulsberg, vriendschapsconcerten en federatieconcerten.
Onder de sociale verplichtingen vallen onder andere de lampionnenoptocht, serenades voor huwelijken of gedecoreerden en andere muzikale
uitvoeringen voor de gemeenschap Hulsberg.
Tweemaal per jaar lopen wij langs de deuren voor
een donatie, namelijk met de glasactie en tijdens
de donateuractie. Hoe vaak hebben wij een concert georganiseerd voor de Club van Honderd en
al onze donateurs? Mogen onze weldoeners niet
eens extra genieten van een muzikale uitvoering?
Vriendschapsconcerten zijn concerten zoals bij
onze zustervereniging St. Clemens. Een concert

ter ondersteuning van hun georganiseerde feestelijkheden.
Welk doel wenst men echter te bereiken bij federatieconcerten of een uitvoering van een concert
op uitnodiging? Alle muzikale uitvoeringen -op
elk niveau- behoren een goed visitekaartje te zijn
voor onze fanfare. Maar is de bezetting van het
korps bij elke uitvoering compleet? Het bestuur
heeft dan ook besloten om alle muzikale uitvoering met vette letters te vermelden op de activiteitenkalender. Federatieconcerten vragen extra aandacht. Zowel de kwaliteit van de muziek als de
verbondenheid met de federatie is belangrijk. Samen met de dirigent zorgen de muzikanten voor
de kwaliteit, maar u alleen bepaalt de verbondenheid met de muzikanten van het andere korps.
Hoe vaak kunnen wij de belangstelling opbrengen
om naar de uitvoering van andere korpsen te blijven luisteren.? Door naar hun uitvoering te luisteren, geven we te kennen dat we hun uitvoering
ook op prijs stellen en waarderen. We kunnen
deze belangstelling tonen op de concerten dit jaar,
in bijvoorbeeld Banholt, Slenaken en Wijnandsrade. Er wordt zeker verwacht dat alle muzikanten
tijdens het top-trioconcert in Stein aanwezig zijn
bij alle uitvoeringen.
Hoe konden wij de voorstellen gaan invoeren?
Onze dirigent stelt voor om in kleine groepjes de
muziekwerken van het korps door te nemen. Zoiets wordt wel al gedaan tijdens de muzieklessen
voor de leerlingen in opleiding. Deze lessen hebben echter een ander doel, namelijk het aanleren
van vaardigheden om met een instrument muziek
te maken. Beheerst men die vaardigheden voldoende, dan is men ook in staat om de fanfarewerken uit te voeren. Met elkaar in kleine groepjes
oefenen zal zeker de sfeer in de vereniging bevorderen. Vooral onze jeugdige muzikanten kunnen
wat extra hulp zeer goed gebruiken!
In 2001 vroegen wij of er mensen bereid waren
de vereniging mee te besturen. Bij mijn weten
hebben enkele leden de kar getrokken en veel
bereikt. Ik denk aan de begeleiding van de jeugdfanfare, de ontwikkeling van de website, zij die
hand en spandiensten verrichten bij het verzamelen van oud papier, de verzorging en bezorging
van de fanfarenieuwsbrieven en de leden van de
jeugdraad met hun adviseurs. Mogelijk heb ik nog
wat vergeten, maar toch zeg ik dat het tijd wordt

dat uit ons midden een aantal leden zich gaan
beraden op een bestuurlijke functie. De 65 plussers willen nog wel hun steentje bijdragen, maar
hoe lang houden zij het nog vol? De tijd gaat snel!
Wenst men dat deze vereniging een zonnige toekomst tegemoet gaat, dan moet men zich nu al
oriënteren in een gewenste taak. De structuur is
aanwezig. U kunt die met nieuwe inzichten kunt
verrijken!
Waarom nu die oude koeien?
Ik hoop dat met dit schrijven wij wederom een
goede en fundamentele algemene jaarvergadering
tegemoet kunnen zien. Ik heb u een aantal vragen voorgehouden die mogelijk op een antwoord
wachten. Misschien zet deze uiteenzetting u aan
het denken en heeft u betere oplossingen voor de
vereniging. De agenda voor de jaarvergadering is
nog niet opgesteld, maar ik vermeld graag uw
punten op deze agenda. Hopelijk horen we van
jeugdige muzikanten en van korpsleden wat er
nog meer leeft in onze vereniging!
Piet Meijer, secretaris

De jeugdfanfare in 2001
In 2001 heeft onze jeugdfanfare op het gebied
van bezetting diverse veranderingen ondergaan.
Zo zijn veel oudere leden om diverse redenen
gestopt, terwijl de instroom van nieuw elan even
op zich liet wachten omdat het vereiste en felbegeerde diploma Hafa-A eerst moest worden gehaald.
De instroom van nieuwe leden heeft direct na de
vakantie in september en oktober plaatsgevonden.
Hierdoor moesten spijtig genoeg diverse uitnodigingen voor optredens worden afgezegd. Heeft
onze jeugd dan helemaal stilgezeten? Gelukkig
niet!
Uiteraard werd er maandelijks onder leiding van
onze dirigent Leon Frissen druk geoefend en
werden er -hoewel dat soms wel de nodige creativiteit vergde- toch diverse concerten uitgevoerd.
Denk hierbij aan de optredens tijdens de voorspeelmiddag en de opening van de concertdag op
Camping ’t Hemelke, waar onze jeugd onder andere met veel verve het stuk “The Four Seasons”
ten gehore bracht. Na de vakantie werd met de
nieuwe bezetting druk geoefend voor de kerstop-
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tredens en ook Sinterklaas werd muzikaal onthaald. De Sinterklaasviering voor onze “kleintjes”
was een groot succes en de Sint met zijn Pieten
zullen in 2002 zeker weer de jeugdfanfare bezoeken.
De kerstoptredens: als eerste werd er een optreden verzorgd in de Gemeentegrot te Valkenburg,
een waarlijk sfeervol optreden (zie ook de website
voor foto’s). Daarna volgde een koude maar enthousiaste kerstrondgang met onder andere een
bezoek aan ons zorgcentrum “Het Panhuijs” op
Kerstavond. Tenslotte werd op Tweede Kerstdag
de H. Mis op een meer dan geweldige wijze door
deze jonge muzikanten opgeluisterd.
Ik durf te zeggen dat we met deze jeugdfanfare
een ruwe diamant in huis hebben, die mits goed
bewerkt uit kan groeien tot een geweldig sieraad
voor onze fanfare.
Een uitstapje met de jeugd is vanwege te geringe
belangstelling spijtig genoeg niet doorgegaan en
verzet naar het voorjaar van 2002. Onze nieuwe
bestuursleden van de jeugdraad -Rudy Linders en
Bob Borggreve- hebben al enkele leuke ideeën
om deze dag in te vullen aangedragen.
Onze optredens in 2002 zullen wij steeds op tijd
bekend maken, onder andere via de website van
de fanfare.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die onze jeugdfanfare in het afgelopen jaar heeft gesteund, met
name dirigent Leon, de leden van de jeugdraad,
de ouders die weer voor ons gereden hebben,
Sinterklaas en zijn Pieten en last but not least: onze muzikanten en diegenen die hen muzikaal
hebben ondersteund.
Hans Kraaij

Van de bestuurstafel viel…
Januari
De blokfluit opleiding dreigde te stagneren. Gelukkig kon het bestuur tijdig mevrouw Helma
Heinrichs benoemen als nieuwe docente. Mevrouw Heinrichs is reeds docente bij Muziekschool Kreato te Thorn. Ze is bereikbaar via telefoonnummer 043-3652778.
Omdat een vijftal leerlingen op zaterdag geen les
kunnen volgen, heeft Dhr. Lei Extra zich tijdelijk
beschikbaar gesteld om deze leerlingen op te leiden voor hun Hafa-examen.
De heren Extra, Kraaij, Pluymaekers en Meijer
hebben de werving en opleidingen nader besproken. Een aantal taken betreffende werving en de
structuur van de opleiding worden in de toekomst behartigd door de heren Hans Kraaij en
Hans Pluymaekers. De muzikale opleiding wordt
verzorgd door benoemde docenten. De algehele
coördinatie tussen docenten, dirigent, bestuur en
genoemde heren wordt uitgevoerd door Lei Extra.
De heren Hans Kraaij en Hans Pluymaekers nemen een aantal taken op zich betreffende de invulling van het muzikaal treffen van jeugdfanfares.

Na Oud-Zevenaar…
Begin november werd geschreven “Hoe ervaar je
nu de repetities na de concertreis naar Oud-Zevenaar?”.
Als bestuurder die praktisch geen noot kan lezen
valt het mij toch op dat de muzikanten doorgaans
de dirigent nu beter volgen dan voorheen. Er is
meer aandacht en de aanwijzingen worden beter
opgevolgd. De vraag is dan duidelijk: heeft zo’n
uitstapje zoveel invloed op de vereniging? Ik denk
van wel! Door deze concertreis is duidelijk het
saamhorigheidsgevoel aangewakkerd. Het was
niet alleen een concert maar ook een “verbroederingsfeest”. Deze aspecten zijn van groot belang
voor een vereniging als de onze. Samen muziek
maken, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen.
Het was een genot om de repetitie te volgen. Het
zal moeilijk zijn om die sfeer te handhaven maar
het dit doelna te streven heeft zeker zijn charme.
Een medebestuurder

Oud papier: de laatste keer
De 3e zaterdagmorgen van elke maand is een bijzondere dag voor onze vereniging: oud papier
verzamelen. Niet het meest geliefde onderwerp
van deze fanfare. Afgelopen 15 december had ik
mijn deel reeds gedaan toen ik zag dat één groep
met onderbezetting het papier verzamelde. Waarom er te weinig waren hoorde ik later pas. Spontaan aangemeld om mee te helpen, maar zonder
reden niet afgemeld. Die dag is de laatste keer
geweest dat ik naast de tractor heb gelopen. Mijn
rechterenkel, al door een twee chirurgen als niet
meer te repareren beoordeeld, laat dit niet meer
toe. Ik vul zo’n open plaats dus niet meer in. Ben
je plotseling verhinderd zorg dan zelf voor een
vervanger. Dat is de énige oplossing!!
Piet Meijer

De fanfare gaat digitaal
“De fanfare gaat digitaal”. Op het eerste gezicht
lijkt het misschien een ambitieus plan voor een
vereniging waar opmaten, syncopen en decrescendo’s
bekender in de oren klinken dan world wide web,
downloaden en e-mail (niet te verwarren met email
wat glazuur betekent). Toch zal dit artikel duidelijk
maken dat ook in deze vereniging computer en
internet niet meer weg te denken zijn en dat er
meer gebruik van zal worden gemaakt, voor zover er al niet gebruik van gemaakt werd.
Fanfarewebsite online
Iedereen is inmiddels wel op de hoogte van het
bestaan van de website van onze fanfare. Was
men 3 januari niet aanwezig op de websitepresentatie, dan heeft men in de wandelgangen
(lees: aan de bar) wel van het bestaan vernomen
en het adres op een bierviltje geschreven. Toch is
in de Notenkraker nog geen officieel “persbericht” rondom deze homepage verschenen. Daarom wordt de website in dit artikel nog een keertje
gepromoot., want in feite is de Koninklijke

Fanfare Sint Caecilia uit Hulsberg dus al digitaal!
De
website
is
te
vinden
op
http://www.hulsberg.hafabra.nl. Er staat allerlei informatie op over onze fanfare, zowel voor
bezoekers van buitenaf (historie, bestuur, dirigenten, geluidsfragmenten, foto’s) als voor eigen leden (kalender, Notenkraker en nieuwtjes). Ook is
er een gastenboek waarin iedereen zijn of haar mening over de webpagina en de vereniging kwijt
kan. Natuurlijk kunnen er ook allerlei leuke
nieuwtjes (en roddels?) uitgewisseld worden. Bezoek dus regelmatig de website van de fanfare en
laat een bericht achter in het gastenboek!
Informatie-uitwisseling via internet
Met een medium als de website is informatieuitwisseling via internet een stuk eenvoudiger.
Want uiteraard zijn de activiteitenkalender, de
laatste nieuwtjes en de Notenkraker op de internetpagina beschikbaar. Iedereen met een internetaansluiting (thuis, op school of op het werk) beschikt dus altijd over de laatste informatie over de
vereniging. Een logische volgende stap is om het
aantal kopieën (maar liefst 225 in aantal) dat Hub
Dormans maakt van activiteitenkalender en Notenkraker drastisch te beperken. Want als men
toch alles van de homepage kan downloaden, is
een papieren versie dubbelop! Het bestuur van de
fanfare deelt deze mening en daarom is besloten
om zoveel mogelijk e-mailadressen van fanfareleden te verzamelen. Nieuwe edities van activiteitenkalender en Notenkraker kunnen dan óf per email worden verspreid óf de leden worden per email ervan op de hoogte gesteld dat een nieuwe
Notenkraker of kalender op de website beschikbaar is. Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek aan iedereen die dit leest om
een
e-mail
te
sturen
naar
bart.van.oeffelt@hetnet.nl zodat het adressenbestand kan worden uitgebreid en daarmee de papiermassa enigszins kan worden
beperkt. Zet in de mail voor alle duidelijkheid
ook naam en adres, zodat de bezorgers weten
waar geen papieren versie meer hoeft worden
bezorgd. Er zal uiteraard zorgvuldig worden omgesprongen met de verkregen e-mailadressen. Ze
zullen enkel worden gebruikt voor informatievoorziening vanuit het bestuur en de redactie van
de website, activiteitenkalender en Notenkraker.
Ook zullen ze niet aan derden worden verstrekt
of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Alvast bedankt voor de medewerking en als er
nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de “digitalisering van de fanfare”, dan zal daarover worden
geschreven in deze nieuwsbrief.
BvO

