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Wist u dat? (deel 2)

“Per 1 januari 2009 merkt de Belastingdienst De Koninklijke Fanfare St. Caecilia aan als Algemeen
Nut Beoogde Instelling (ANBI)
U heeft een Aanvraag Algemeen nut beogende instelling ingediend. Op basis van de door u ver‐
strekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw instelling kan aanmerken als een kerkelijke, le‐
vensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instel‐
ling. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of uw
instelling (nog) aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarvoor een Opgaaf Algemeen nut
beogende instelling. Deze moet u altijd invullen en terugsturen naar de Belastingdienst.
Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang u vol‐
doen aan de eisen voor een dergelijke instelling.
De voorzitter van het managementteam van het Belastingkantoor.”
Bovenstaande houdt in dat giften welke gedaan zijn aan goeddoe‐instellingen vanaf 1‐1‐2009,
aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beo‐
gende instelling (anbi). Zie voor meer informatie: http://www.anbi.nl/

Even voorstellen - Sumavanka
Ik zal beginnen met mijn excuses aan de redac‐
tie van de notenkraker dat het zo lang geduurd
heeft voordat ik dit stuk inleverde. Iedere keer
als ik iets geschreven had vielen me weer nieu‐
we dingen in die ik nog wilde toevoegen, of
wilde ik andere dingen toch net iets anders
herschrijven. Maar goed, hier ligt dan toch een
klein overzicht van het afgelopen jaar (het eer‐
ste jaar!) van de kapel Sumavanka.
Voor mijzelf begon het Sumavanka verhaal in
december 2008, toen ik werd gebeld met de
vraag of ik lid wilde worden van een nieuw op
te richten kapel. Het idee om een nieuwe kapel
te starten was en paar maanden eerder ge‐
vormd, na de bruiloft van Ivo en Vivian. In ja‐
nuari zouden de eerste repetities beginnen en
meteen ging de zjweip d'r euver. In Sumavanka
stelt men zich niet aan, men repeteert. En oh
wee als d'n dirrecteur niet tevreden is!
Na een paar maanden flink repeteren (en dat
was ik, en ik zeker niet alleen, toch niet zo ge‐
wend) werd ons niveau als “acceptabel” beoor‐
deeld door onze Grote Muzikale Leider en
mochten we onze eerste try‐out geven. Dat was
meteen ook wel een feestje en ik moet beken‐
nen dat het de eerste keer is dat ik bovenop een
stoel heb gestaan onder het spelen. Wat een
enthousiasme, zullen we maar zeggen.
Kort daarna was ook het eerste echte optreden
van onze kapel in Wijnandsrade – hier waren
we toch wel een beetje zenuwachtig voor. De
try‐out ging dan wel goed, maar dit was toch
het eerste officiële optreden. Enkele dienbladen
goud‐geel gerstenat brachten onze trillende
handen tot rust en sjtaalde os nerve. Heel goed
voor ons zelfvertrouwen, maar of het ook zo
goed was voor ons spelen laten we even in het
midden… Daarna volgden nog twee maanden
intensieve training voor de echte eerste grote

Door Mathijs Deguelle

slag: Het optreden op het buurtfeest in de
Wiesjegrach. Vijf uur lang spelen, gelukkig met
de nodige pauzes ertussen want dat is toch wel
lang. Gelukkig was het erg gezellig en aan de
reacties van het publiek te merken werd de
feestvreugde ook door ons optreden niet be‐
dorven. Misschien mogen we zelfs wel voor‐
zichtig zeggen dat we toch wel een aanmerke‐
lijk positieve bijdrage hadden aan de goede
sfeer. De maandag erna was de telefoon van
onze secretaris dan ook roodgloeiend van alle
enthousiaste reacties en uitnodigingen voor
andere feesten. Zelfs onze dirigent was lichte‐
lijk positief – een unicum! Ondertussen kijken
wij als kapel toch terug op een succesvol eerste
jaar. We hebben leuke optredens gehad, zijn
het eens geworden over een uniform, (nadat
we ons eerst de köp hubbe ingehouwe), we
doen tegenwoordig serenades en hebben een
fantastische en gezellige eerste st. Sumavanka‐
dag gehad (volgend jaar volgt er ook een open‐
baar feest voor al onze trouwe fans!). Ook voor
het nieuwe jaar zijn we hard bezig met het
oefenen van alle partijen (een gezonde rivali‐
teit tussen groot en klein koper helpt hierbij
ook een beetje...) en hebben we verschillende
contacten over mogelijke optredens. Alles lijkt
er op dat ook 2010 voor onze kapel een succes‐
vol jaar gaat worden. We zijn in ieder geval op
tweede kerstdag alweer in de kerk te beluiste‐
ren. We zijn gevraagd om hier de mis op te
luisteren. Toch eerst even aan de pastoor vra‐
gen of we ook rondjes op het altaar kunnen
krijgen?
Meer informatie over onze kapel en vragen om
te komen spelen op feesten en partijen (wij zijn
niet duur, als er maar bier is, zonder gaat de
prijs omhoog) kunnen worden gericht aan
secretaris@sumavanka.nl.

Wist u dat … ?
•

31 oktober het C&C concert was
Dit evenement zeer geslaagd was
• Het een druk bezochte avond was
• De presentator niet schroomde om
alles bij naam te noemen
• Dit op een humoristische wijze ge‐
presenteerd werd
• Hij zelf heeft genoten van deze avond
• Hij zelfs in een caravan heeft gesla‐
pen op de parkeerplaats van de
sporthal
•

◊ De jeugd goed voorbereid wordt voor

de “grote” fanfare
◊ Zij discipline bijgebracht krijgen door

dirigent Jhon Willems
◊ Hij er voor zorgt dat iedereen stan‐

daard een potlood bij zich heeft
◊ Hij iedereen om de beurt laat voor‐

spelen met een eigen uitgezocht stuk
◊ Zij niet beschaamd zijn om te spelen
◊ Er zelfs een wachtrij is
◊ Zij ook een keer langer zijn gebleven

om naar de“grote”fanfare te luiste‐
ren
◊ Dit gepaard ging met een zakjes chips
in hun handen
◊ Het een gekraakte repetitie was.
∗ Thei sinds enkele maanden de 2e

dirigent van de fanfare is
∗ Dit een makkie voor hem is
∗ Hij al jaren telt voor de trompettisten
∗ Wanneer hij er niet is, sommigen de

kluts kwijt zijn
∗ Hij op die stoel eigenlijk niet gemist

kan worden
∗ Hij daar wel als 1e dirigent fungeert.
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Activiteiten afgelopen periode
Concerten
• 31‐10 C&C concert
Serenades
• 21‐10 Henk Heine (lintje)
Manege A’genout
Camping “de Bron”

Evenementen
• 20‐10 St. Caeciliafeest
• 05‐11 Onderscheiding
Hans Dormans
• 03‐12 Sinterklaas
Jeugd

Redactie
•

03‐12 10‐12
17‐12
Oefenen voor Kerstavond
Activiteiten door het bestuur
• Recepties fanfares:
Grootgenhout – Schimmert ‐
Spaubeek ‐ Rimburg

Opleidingsstructuur (deel 2)

Door Lizette Martens
en Huub Vandewall

(Vervolg van Notenkraker 14‐1)
De aansturing van uit het bestuur gebeurt door Lizette en Huub. Zij houden contact met leerlin‐
gen, ouders, docenten, de dirigenten van jeugd en “grote” fanfare, het overige bestuur en met
de opleidingscoördinator.
De opleidingscoördinator, Ramon Kusters, draagt zorg voor:
♦ De muzikaal inhoudelijke zaken van de lessen.
♦ De evaluaties van de leerlingprestaties door docenten; deze worden door Lizette en Huub
met ouders en /of leerlingen besproken.
♦ De examens volgens de Unisono regels.
♦ Het leggen van contacten met nieuwe docenten.
♦ De contacten met de stichting Opmaat (organiseert o.a. examens en een solistenconcours).
Er zijn ook werkgroepen van spelende leden:
♦ Tiffany, Carole en Loes hebben zich aangeboden om mee te denken/helpen om het allemaal
nog leuker te maken, zoals de kerstgroep,play‐inn, jeugddag etc.
♦ André,Ivo en Guus bemannen de werkgroep voorspeelmiddag.
♦ De werkgroep Play‐inn (Hans Pluijmaekers, Huub, Tiffany,Carole, Loes en Lizette). Om de 2
jaar wordt er voor de Hulsbergse jeugd door beide fanfares, de drumband, Hulsbesjes en de
dansgroep een play‐inn georganiseerd. Op 5 juni 2010 is het weer zover. Helpende handen
zijn uiteraard welkom.
Wil je meer weten vraag dan even na bij Lizette of Huub

Op 22 oktober 2009 heeft iedereen al
kennis kunnen maken met de nieuwe
structuur van de Notenkraker, welke
aangeboden wordt in een zgn. nieuws‐
brief. De opzet is om deze één maal per
twee maanden uit te geven. Uiteraard
kunnen wij alle informatie gebruiken
vanuit de lezers. Indien je kopij hebt
voor de Notenkraker, kan deze gemaild
worden naar:
notenkraker.fanfare@gmail.com.
Persoonlijke benadering kan natuurlijk
ook bij één van de redacteuren:
Paul Heijnen en/of Helga Verlaan.

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 3 januari zal er weer een
Nieuwjaarsconcert ten gehore worden
gebracht in gemeenschapshuis “de
Lange Berg” van 14.00 ‐ 16.00 uur.
Dit concert wordt verzorgd door Drum‐
band St. Rochus, het Gospelkoor en
Koninklijke fanfare St. Caecilia.
Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

D’r naeve is d’r naeve!
D’r op is d’r op!

Aanstaande Activiteiten

Ik vraag jullie hulp!

Wist u dat … ?

December:
19‐12 Oud‐papier ophalen
24‐12 Kerstrondgang Jeugd
26‐12 Kerst mis Sumavanka
27‐12 Extra repetitie
Januari:
02‐01 Flessenactie Jeugd
03‐01 Nieuwjaarsconcert
13‐01 Bestuursvergadering
16‐01 Oud papier ophalen
17‐01 Extra repetitie
Februari:
10‐02 Bestuursvergadering
15‐02 Carnavalsoptocht
21‐02 Extra repetitie

Lieve muziekvrienden,

•

Hulsberg
Hulsberg
Kerk
Trepkes

10.00u
17.45u
10.30u
10.00u

Hulsberg
Gem.Huis
Trepkes
Hulsberg
Trepkes

10.30u
13.30u
20.00u
10.00u
10.00u

Trepkes
Hulsberg
Trepkes

20.00u
13.00u
10.00u

Mededelingen
•

Gestopt zijn: Floor van Helmond ‐ Raoul Jansen ‐
Lennart Jansen ‐ Guus Frissen ‐ Leon Frissen
• Nieuwe leden zijn: Ruud Monsuwé (slagwerk) ‐
Marieke van Meegen (hoorn).
• Geslaagd voor D‐diploma:
Ivo Dassen ‐ Mathijs Deguelle
• Jubilarissen 12,5 jaar lid:
Monique Dormans ‐ Tiffany Garards ‐
Loes Verlaan ‐ Malissa Schreurs
• Jarigen in januari:
2 ‐ Frank Borggreve; 4 ‐ Tonnie Vrolings; 5 ‐ Pierre
Frissen; 6 ‐ Hub Dormans; 10 ‐ René Dormans; 17 ‐
Malissa Schreurs; 24 ‐ René Lemans;
31 ‐Harrie Gerekens‐Ruud Knubben‐Bob Borggreve
• Jarigen in februari:
2 ‐ Ellen Brouns; 15 ‐ Leon Jaminon; 16 ‐ Riny Gere‐
kens; 17 ‐ Paul Heijnen; 20 ‐ Daniël Gerekens; 27 ‐
Guus Erkens

In juli 2010 staat mij een grote uitda‐
ging te wachten. Samen met mijn
school ga ik voor 3 weken naar Tanza‐
nia! Hier gaan wij flink de handen uit de
mouwen steken. We willen daar graag
een steentje bijdragen aan een betere
toekomst voor de arme kinderen. Hier‐
bij moeten jullie denken aan bijvoor‐
beeld het opknappen van schooltjes.
Ook brengen we een bezoek aan een
weeshuis en een blindenschooltje. Dit
alles wordt begeleid door de stichting,
Global Exploration. Zoiets kan natuurlijk
niet zomaar worden waargemaakt, hier
is een hoop geld voor nodig. Er wordt
van mij verwacht een flinke som aan
sponsgorgeld bijeen te verzamelen.
Deze som bedraagt €1750,‐ en wordt
geheel ter plaatse besteed. Ik hoop dat
ik op jullie bijdrage mag rekenen zodat
wij volgend jaar een mooi bedrag kun‐
nen meenemen naar Tanzania en de
mensen daar een lach op het gezicht
kunnen toveren!
Hebben jullie vragen, schroom niet,
jullie weten me te vinden!
Heel veel groetjes,
Ellen Brouns

Renato tijdens het C&C concert als bij
verkleed was
• Hij het zeer snelle stuk Bumblebee ten
gehore bracht
• Hij liet zien dat hij “vingervlug” is
• Hij daarmee ook de show “gestolen”
heeft.
◊ Elke muzikant een omscholing nodig

heeft
◊ Dit de ademhaling betreft
◊ Je die techniek niet in de muziekschool

krijgt bijgebracht
◊ Je dit kan leren door goed naar enkele

diersoorten te kijken
◊ Wij toch iedereen aanraden eens naar

Artis te gaan.
∗ Hans Dormans niets vermoedend ver‐

rast werd tijdens de repetitie
∗ Opeens de burgervader aanwezig was
∗ Zijn familie en vrienden ook daar waren
∗ Hij een Koninklijke onderscheiding

heeft ontvangen
∗ Wij hem nogmaals feliciteren
♦

De Caeciliaantjes hun 25e optreden
hadden tijdens de St. Caecilia‐avond
♦ Het bestuur hoopt dat zij geen eigen
kuil gegraven hebben door hun te trak‐
teren op een koekje van eigen deeg
♦ Zij Paul en Thei bekronen met hun 25
jaar optreden op hun ludieke wijze!

