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Personalia
Bestuur:
Frans Janssen
Mieke Michels
Theo Martens
Tilly de Brouwer
José van Daal
Erwin Hendriks
Nellie Muijsers
Olga Ploegmakers

Kleindorp 12
Coppelenberg 14
Pas. Vercoulenstraat 9
Dorperveld 6
Dorperveld 8
Grootdorp 80
Kleindorp 23
Sparrendreef ww 12

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

Ere-leden:
Wim van Dijck
Jan Gielen
Piet Hendrix
Harrie Kessels
Jan Pubben
Corrie Ploegmakers
Pieter Rieter
Jan Stiphout
Harrie van der Zanden
Gerrit Hendriks
Dré van de Venne

Kleindorp 28
Haag 2
De Hees 4
Op de Ries 1
Dorperveld 9
Dorperveld 14
Grootdorp 75
Anna Blamanstraat 11
Vloetweg 26
Grootdorp 55
Coppelenberg 27

Ere voorzitter
Ere voorzitter

Ere dirigent

Piet Joris

Dirigent orkest en
jeugdorkest
Instructeur

Maarten Rijs

Hout-Blerick

Henk Martens/
Jop Janssen

Leunen

De fanfare komt uit in de 2e divisie van de F.K.M.
Repetitielokaal: zaal 't Anker, Grootdorp 73
Postadres: Coppelenberg 14, 5815AJ MERSELO
Per 1 januari 2012 telde onze vereniging 93 leden
Correctie ledenaantal 31-12-2011 was 93 leden.
1-1-2011, 95 leden niet 92 zoals vermeld in verslag 2011. 7 leden stopten in 2011 en 5 nieuwe leden kregen
we erbij.

Per 31 december 2012 telde onze vereniging 86 leden.

Vertrokken leden in 2012: (11)
Juniorleden: Carlijn Bonants, Loes Claessens, Tessa van Dijck, Dirk Ewals, Fenna
Gellings, Janne Gellings, Jessie Kroonen, Job van Meijel, Myrna Versteegen.
Seniorlid: Jelte Koopman, Matthias van Nispen.
Nieuwe leden 2012: (5)
Loes Cornelissen, Eline Janssen, Sam Smits Dion Nellen, Jop Janssen.
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In memoriam
Jan Emonts
Zaterdag 6 oktober heeft St.Oda afscheid moeten nemen van ons erelid Jan
Emonts. Ruim 56 jaar is Jan lid geweest van onze fanfare. Tijdens de
periode als bestuurslid was hij secretaris van onze vereniging.
Een halve eeuw hebben we mogen profiteren van zijn kunde en inzet.
Jan was niet alleen muzikaal; in onze herinnering leeft hij voort als een
sociaal, maatschappelijk, gevoelig en plezierig mens.
Jan genoot niet alleen van de muziek maar vooral ook van alles eromheen.
We zullen hem missen. Wij wensen familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van
dit verlies.
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Voorwoord
Merselo, april 2013.
Aan de leden,
Voor jullie ligt het jaarverslag van 2012. Op de eerste plaats wil ik jullie allen, dirigent,
instructeur, (bestuurs)leden, ouders, vrienden en vrijwilligers, bedanken voor de
medewerking aan de totstandkoming van alle activiteiten die in dit verslag vermeld
staan. Ook natuurlijk de ere-leden en met name de ere-voorzitters Gerrit en Dré, die nog
zeer betrokken zijn bij onze vereniging en de vereniging met raad en daad terzijde staan
waar dat mogelijk is.
In 2012 hebben we het bewust rustig aan gedaan met de organisatie van activiteiten.
Het is mij opgevallen dat sommige leden dat een beetje te letterlijk opnemen. Dat merk
je aan de opkomst bij activiteiten en repetities. Dit moeten we zien te voorkomen, want
ook in deze geldt: stilstand is achteruitgang.
Er is ook positief nieuws te melden en wel de vooruitgang van het jeugdorkest in de
afgelopen periode. Geweldig om dit te horen. Complimenten aan dirigent en
jeugdcommissie. Ook zijn er onlangs weer een flink aantal leerlingen met de opleiding
gestart. Hoewel ik mij er van bewust ben dat niet al deze leerlingen tot bij het grote
orkest zullen komen, hoop ik toch dat we er als vereniging in de toekomst de vruchten
van zullen plukken.
Ook positief is dat de samenwerking van de drumband met de drumband van MMSK St.
Petrus Banden, met de nieuwe instructeur Jop Janssen, steeds beter begint te lopen en
meer vorm krijgt.
In 2013 krijgen we een druk jaar met veel activiteiten en met als hopelijke hoogtepunten
de tweedaagse reis naar Sommersell in september en de viering van het 95-jarig
jubileum van de fanfare in november. Er zal dan ook vaak een beroep op jullie
medewerking worden gedaan bij veel van deze activiteiten. Ik hoop, en ga er ook van
uit, dat jullie ook nu St. Oda niet zullen teleurstellen.
Veel plezier en succes!
Frans Janssen, voorzitter
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Beste leden van St. Oda,
Waar blijft de tijd……alweer een nieuw activiteitenverslag van St. Oda.
Wat hebben we allemaal gedaan in 2012?
We hadden weer diverse leuke optredens. Dit jaar heb ik ook ik ook dankbaar gebruik
kunnen maken van de verslaglegging van de diverse activiteiten door onze Pr commissie.
Dus sommige teksten zullen jullie niet vreemd zijn als je Os krentje leest of geregeld
onze schitterende web- site bezoekt.
Veel leesplezier!

Gezamenlijke activiteiten
1 januari: Nieuwjaarstreffen
Ook dit jaar was het een gezellig en sfeervol samenzijn voor jong en oud.
Er was voor iedereen een lekker glaasje en heerlijk hapje. Heerlijke oliebollen(van
Pyranthe, dank je wel, ze waren lekker!) Ook dit jaar werd het Nieuwjaarstreffen helaas
niet druk bezocht door onze jeugdleden.
1 december St. Cecilia feest
We hebben allemaal genoten van deze gezellige feestelijke avond.
Dit jaar was het de jongens tegen de meisjes.
En wie had er gewonnen?
Daarna hebben we heerlijk gegeten en werd er nog lang nagetafeld en gekletst onder het
genot van een heerlijk pilsje, wijntje, colaatje etc. Jong en oud hebben ervan genoten
Gezamenlijke optredens:
29 januari: orde van verdienste
Theo Martens lid van St. Oda kreeg dit jaar de O.V.V. De drumband begeleidde Theo
muzikaal naar den Tommes waar de fanfare hem verraste met een serenade.
19 en 20 februari: optocht in Merselo en Venray
Samen met de fanfare werd de optocht feestelijk en muzikaal opgefleurd. We deden dit
jaar ook in Venray mee. Dit was eenmalig ter ere van 55 jaar bestaan “de Zagewetters”.
17 maart: afscheid crasborn. De viering ter ere van zijn afscheid hebben passend
opgeluisterd. Het was schitterend.
29 april: Communiekanten afhalen Vredepeel,fanfare & drumband
30 april: opluistering Koninginnetocht Koninginnedag fanfare met drumband
22 april: Communiekanten afhalen Merselo,fanfare & drumband
31 mei: Serenade Sjang Stiphout ter ere van zijn 100 ste verjaardag.
10 juni: Serenade 50 jaar bestaan Vredepeel en Defilé Avond4daagse,fanfare &
drumband
15 juni: Serenade 50 jaar jubileum KBO, fanfare & drumband
25 november: Intocht Sint, serenade Zagewetters.
Samen met d fanfare deden dit jaar ook jeugdorkestleden mee met de intocht van de
Sint. Dat was spannend maar ook super leuk.We hadden nieuwe sint liedjes en dat is
goed bevallen.Na de intocht hebben we nog een serenade gebracht bij de
vastelaovesvereniging de zagewetters. Zij bestonden 55 jaar.
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Gezamenlijke concerten:
14 april: Jubilarissenconcert 300 jaar lidmaatschap.
Op zaterdag 14 april j.l. heeft fanfare St.Oda 300 jaar lidmaatschap in het zonnetje
gezet. Een geweldige mijlpaal voor de jubilarissen en voor de vereniging.
Dit mooie getal werd bij elkaar gebracht door Wim van Dijck, Harrie Kessels en Harrie
van der Zanden die allen 60 jaar lid zijn. Jan Poels en Wim Wilms tekende beide voor 50
jaar. Mieke Michels nam evenals Ilse Cornelissen 10 jaar voor haar rekening.
Tijdens het concert dat hen werd aangeboden heeft iedereen kunnen genieten van een
mooi stukje muziek en een oplettend oog is vast en zeker opgevallen dat de mannelijke
muzikanten in een nieuw uniform gestoken zijn.
Alle jubilarissen gefeliciteerd met het jubileum en bedankt voor alles wat jullie in de
afgelopen jaren voor St.Oda gedaan en betekend hebben!!!

26 juni optreden Floriade.
Na een mooie zonnige dag op de Floriade was het tijd voor ons concert
Ons optreden leverde een spontane reactie uit het publiek op. De heer Burgmeijer
verraste de redactie met enkele foto’s en een kleine filmopname van ons openingswerk
Olympic Spirit. Onze vliegensvlugge start heeft hem blijkbaar verrast, want de eerste
paar maten ontbreken, maar de rest van dit leuke filmpje kun je bekijken op onze website.
1 juli Kermisconcert
Op deze zondag verzorgde fanfare St.Oda het inmiddels traditionele kermisconcert. Op
het speciale kermisterras was het ontspannen luisteren naar een vrolijk en licht
programma. De muzikanten van het jeugdorkest en de fanfare hadden de handen
ineengeslagen en betraden als één groot orkest het podium, de zangpartijen kwamen op
naam van Lisette Vervoort en William Arts. Natuurlijk was ook de slagwerkgroep van
St.Oda present en verzorgde zij een deel van het concert.
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15 december: Kerstconcert 2012
De St. Johannes de Doper kerk van Merselo was zaterdag 15
december het toneel van een muzikale avond vol sfeermuziek
voor de naderende kerst. De goedgevulde kerk werd getrakteerd
op een afwisselend programma.
De spits werd afgebeten door de kinderen van groep 4 en 5 van
basisschool De Lier. Tijdens MIK, muziek in de klas, hebben ze
onder leiding van Anjo Jacobs drie nummers ingestudeerd.
Zingend, dansend en op het klokkenspel slaand stonden ze
enthousiast tussen de eerste rijen banken. Met de kerstmutsen
en rode wangetjes was het een heerlijk begin van de avond. Het Jeugdorkest, o.l.v.
Maarten Rijs, liet tijdens hun deel van het programma horen dat ze ontzettend veel
bijgeleerd hebben het afgelopen jaar. In een vliegende vaart kwamen er verschillende
bekende kerstliederen langs. Het laatste deel van hun programma was het mooie
nummer Ben van Michael Jackson, met solo’s in verschillende instrument groepen. Het
applaus vanuit het publiek werd beloond met een toegift door dé toekomst van onze
vereniging.
Vervolgens maakte de jeugd plaats voor fanfare St.Oda eveneens met Maarten op de
bok. Een zestal nummers waaronder Rudolf around the World stonden op de lessenaar.
In het derde werk, Koraal uit cantate no 147 van J.S. Bach, speelden Irene Ruys op viool
samen met Wil Rijs op piano, de hoofdrol. Samen speelden zij daarna nog een drietal
stukken. Het prachtige vioolspel was zeer sfeervol en kreeg zelfs de kinderen op het koor
muisstil.
Na afloop werd iedereen uitgenodigd in ons clubhuis ‘t Anker waar de vrienden van
St.Oda ieder op een heerlijk glaasje gluhwein trakteerden. Een mooie afsluiting van het
muzikale jaar 2012.

Activiteiten voor de Juniorleden
Merselo maakt Muziek 10 maart:
Tijdens Merselo Maakt Muziek heeft het talent van Merselo goed van zich laten horen.
In een druk bezochte zaal ’t Anker waren maar liefst 29 muzikanten aanwezig om ons te
laten genieten van hun muzikaal talent.
De optredens waren soms in kleine groepjes, maar de meesten traden op als solist.
Complimenten voor deze jeugdleden welke het lef hebben om op het podium te gaan
staan. Tijdens het optreden werden de muzikanten begeleid door een pianist of een cdspeler die het niet altijd deed. En dan stonden deze jongens en meisjes evengoed hun
mannetje. Fier rechtop werd het muziekstuk geblazen of getromd. Het was mooi om te
zien dat ze er helemaal in op gingen. Er werd meebewogen op de muziek en tijdens het
trommen kwam bij een enkeling zelfs de tong uit de mond.
Midden in het programma liet het jeugdorkest ook enkele nummers horen onder leiding
van Maarten Rijs. Het publiek heeft genoten van de optredens en na elk optreden was er
dan ook een welverdiend applaus voor de muzikanten. Helemaal op het einde van de
avond was de uitreiking van de diploma’s en kregen de muzikanten ook de beoordeling
van het jurylid Jan van Osch te horen. De resultaten gingen van ruimvoldoende tot zeer
goed. Een mooie waardering die menige ouder in het verleden graag op zijn rapport had
gekregen.
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Uitslagen Merselo Maakt Muziek:














Jenske Botden, sax-alt: goed
Anouk Kooter, sax-alt: ruim voldoende – goed
Veerle Welten, Steffie de Backer, Merli Janssen, bugel, Martijn Suiker,Euphonium:
ruim - voldoende – goed
Bart Smits, kleine trom: goed
Dirk Ewals. Kleine trom: goed+
Geke Nijenhuis, bugel: goed tot zeer goed
Ciel van Hoof, bugel: goed +
Brian Janssen, bugel: goed +
Marisca van Meijel, Floor Smits, Brian Janssen, bugel: ruim voldoende tot goed
Fenna Gellings, bugel: ruim voldoende tot goed
Sjoerd van Helden, sax-alt: ruim voldoende
Lizzy Classens, sax-alt: goed tot zeer goed
Marloes Michels, sax-alt: zeer goed

Allemaal proficiat met dit behaalde resultaat. Goed gedaan en we willen jullie graag
volgend jaar weer zien en horen tijdens Merselo Maakt Muziek!

Federatief solisten concours:
In het weekend van 17 en 18 maart nam een aantal jeugdige leden van onze vereniging
deel aan het Federatief Solistenconcours in het Gemeenschapshuis in Castenray.
De jury beloonde de leerlingen die in verschillende divisies uitkwamen met de volgende
punten:
Jeugdafdeling
Jenske Botden 84 pnt
5e divisie
Fenna Gellings 86 pnt
4e divisie
Lizzy Classens 83 pnt
Sjoerd van Helden 84 pnt
Anouk Kooter 84 pnt
3e divisie
Marloes Michels 88 pnt
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Geslaagden
Bij de interne opleiding St.Oda diploma A:
Floor Smits, bugel
Geke Nijenhuis, bugel
Marisca van Meijel, bugel
Brian Janssen, bugel
Diploma B:
Ciel van Hoof, bugel met Lof
Aan het kunstencentrum Jerusalem:
Diploma A
Jenske Botden, saxofoon alt
Diploma B
Anouk Kooter, saxofoon alt.
Diploma C
Guus Janssen, slagwerk
Lizzy Classens, saxofoon alt
Marloes Michels, met lof, saxofoon alt
Tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie werden traditiegetrouw de
muziekdiploma’s uitgereikt aan alle geslaagden.
Zij ontvingen hun diploma en een kleinigheidje uit handen van onze voorzitter Frans
Janssen. Allemaal van harte gefeliciteerd!
28 juni: afsluiting van seizoen BBQ drumband
7 juli: Lege flessen inzameling
Het was weer een groot succes ondanks dat de vakantie al begonnen was. Dankzij de
inzet van jeugdleden met ondersteuning van een aantal volwassenen werd er een mooi
bedrag opgehaald. Deze ochtend werd afgesloten met een welverdiende maaltijd bij zaal
’t Anker gesponsord door de Vrienden van St. Oda. Er werd heerlijk gesmuld.
Kei bedankt vrienden!

Optredens Jeugdorkest:
28 mei: Dag van de wind, Molen Merselo
In de namiddag verzorgde het jeugdorkest met ondersteuning van een aantal leden van
het grote orkest een leuk optreden bij de dag van de Wind.
Daarna werd er nog gezellig gekletst onder het genot van een drankje in een sfeervolle
ambiance bij de molen.
16 juni: YMSTW op Floriade
Iedereen heeft genoten van deze dag. De voorbereiding naar deze dag was goed
verlopen. Ook de groepsrepetities op de dag zelf waren weer leerzaam en gezellig.
Na een heerlijke goed verzorgde lunch hadden we de generale repetitie.
Met bussen werden we naar de Floriade gebracht.
Op naar het podium. Er zaten vele toeschouwers klaar. Benieuwd wat er zou komen. Het
was nog droog, er hingen dreigende wolken en bij de eerste noten begon het. Het begon
met en druppel en binnen de kortste keren goot het eruit.
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Het concert was er niet minder om maar jammer dat de toeschouwers toch een droger
plekje gingen zoeken. Het was mooi en een schitterende ervaring voor alle leden.
Met de 16 + leden hadden we een gezellige BBQ bij het clubgebouw van Meerlo.
Het was een mooie afsluiting van een super leuk project.
2 september: SOS wereldfestival Meerlo
Samen met de leden van Meerlo- Wanssum en Hout Blerick verzorgden we een mooi
concert tijdens dit leuke festival. Helaas waren er nog niet zoveel bezoekers op het
festival aanwezig op het moment dat we speelden.
Repetities:
Er waren verscheidene open repetities voor ouders, broertjes, zusjes, vriendjes etc. Deze
repetities werden goed bezocht. Men krijgt zo een goed beeld van ons jeugdorkest. Ook
komend jaar zullen er diverse open repetities gehouden worden.

Optredens Drumband

12 februari: Jeugdzitting in Den Tommes
Tijdens de jeugdzitting zorgde de drumband voor een leuk optreden.
17 februari: serenade Gijs Rongen.
Gijs lid van de drumband was jeugdprins. De drumband eerde Gijs met een mooie
serenade.
17 november: Lampionnenoptocht
Na een mooie gezellige spellenmiddag was er de lampionnenoptocht door Merselo. Vele
kinderen deden mee en de drumband zorgde voor de muzikale omlijsting, wat het geheel
af maakte.
24 november: ‘t spektakel.
De titel van dit stukje is sprekend!Op zaterdag 24 november
heeft de drumband van St.Oda zich op een spectaculaire wijze
gepresenteerd tijdens het 5 x 11 jarig bestaan van
carnavalsvereniging de Zagewetters te Merselo.
De leden van de drumband kwamen verkleed als
poetsvrouwen het podium op. Daar lieten de veelzijdige
slagwerkers zien dat ze geen trommen nodig hebben om
muziek te maken.
Op potten en pannen, bezemstelen en het aanrechtblad werd
muziek gemaakt van hoogstaand niveau. Muziek om naar te luisteren, maar vooral ook
om naar te kijken. Menige toeschouwer stond verbaasd te kijken naar de drumband.
Het totaal plaatje was een spektakel van topvermaak.
De drumband van St.Oda/ MMSK heeft aan de inwoners van Merselo laten zien hoe leuk
het is bij de drumband. Poetsdoekje af voor deze “dames”.
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9 december: Drum Sensation:
Op zondag 9 december organiseerd St.Oda Merselo in samenwerking met MMSK
St.Petrus’ Banden uit Venray voor het 4e opeenvolgende jaar een muzikaal treffen voor
drumbands. Tijdens deze DrumSensation werden van de slagwerkgroepen al hun
ritmische en melodische instrumenten in stelling gebracht om een waar spektakel af te
kunnen leveren. Naast de organiserende verenigingenwaren er optredens van de
slagwerkers van Fanfare Concordia uit Wanssum, Harmonie Sub Matris Tutela uit
Oostrum en de slagwerkgroep van het OLV Gilde uit Smakt/Holthees. Het was een echte
sensatie. Het optreden van St.Oda werd opgedragen aan Henk Martens. Jarenlang heeft
hij zich voor de drumband ingezet. Nu gaat hij het wat rustiger aan doen en heeft men
een nieuwe instructeur, Jop Janssen.
Commissies:
Sinds 2011 zijn we gestart met diverse commissies. Ze beginnen steeds meer vorm te
krijgen en het wordt per commissie steeds duidelijker wat hun taken zijn. Sommige
commissies hebben wel nog ondersteuning nodig.
COMMISSIES
Muziek en Programma
Uniformen
Jeugdorkest+ opleiding
Drumband
Organisatie activiteiten
Sponsoring + zelfwerkzaamheid
P.R + website
DIVERSE
Contact Federatie
Materiaal beheer
Beheer/opslag tenue’s
Overleg orgaan Dorpsraad

Onder leiding van
Erwin Hendriks
Nellie Muijsers
Tilly de Brouwer
José van Daal
Arno Poels
Theo Martens
Olga Ploegmakers

Nellie Muijsers en Gerrit
Hendriks
Erwin Hendriks en Noud Janssen
Marielle Rieter
Frans Janssen

Zelfwerkzaamheid
Ook dit jaar is er door de commissie zelfwerkzaamheid hard gewerkt om extra geld
bijeen te verdienen om de vereniging financieel te ondersteunen.
Er was o.a. een tassenparty, aspergeverkoop in Oostvoorne, inzameling lege flessen
merselo- vredepeel, meehelpen in de horeca in Vredepeel bij het 50 jarig bestaan,
bewegwijzering plaatsen fietsroute.
Vergaderingen
In 2012 kwam het bestuur wederom 11 maal in vergadering bijeen. Door diverse
commissie leden werden vergaderingen van de gem. Muziekfederatie, werkgroep
solistenconcours, Kunstencentrum Jerusalem en dorpsraad bijgewoond.
Op maandag 16 april kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering van 2012.
Verder hebben de commissies tussentijds overleg. Zij sturen het verslag door naar het
bestuur.
Vrienden van ‘St. Oda’
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten en voor een financiële
ondersteuning voor St. Oda. Ze zijn van groot belang voor onze vereniging!
Beste vrienden ook dit jaar weer bedankt voor jullie ondersteuning!
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MIK: MIK staat voor Muziek in de Klas. Dit is een samenwerkingsverband tussen
basisschool De Lier en fanfare St.Oda waarin de leerlingen van groep 4 en 5 zang- en
muziekonderwijs krijgen. Een van de belangrijkste redenen voor dit initiatief is om
kinderen al op vroege leeftijd enthousiast te krijgen voor muziek en muziek maken. Want
zoals iedereen weet: ‘Jong geleerd is oud gedaan’.

Archief fanfare/drumband
Koos Hendriks zorgt er al jaren voor dat het archief van de vereniging betreft de
muziekstukken in orde is. Wederom bedankt Koos!
Tot Slot
St. Oda is een vereniging die constant in beweging is en die blijft boeien en binden.
Een vereniging waar we samen met elkaar elk jaar weer de schouders onder zetten,
waar we samen voor gaan en waar we samen met elkaar gezellig muziek maken.
Namens het bestuur:
Bedankt allemaal voor jullie inzet, vrije tijd, muzikaliteit, gezelligheid en aanwezigheid.
Bedankt dirigenten, instructeurs, docenten en vervangers voor jullie inzet.
Bedankt gastmuzikanten voor het bijspringen als dit nodig was. Super!
Bedankt Cristel en Frank voor het ter beschikking stellen van het repetitielokaal.
Bedankt Marian en Jack voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte.
Bedankt allen die zich belangeloos en vrijwillig voor onze vereniging inzetten en
waarbuiten de vereniging niet kan functioneren.
Merselo, april 2013
Mieke Michels
Contributie over het jaar 2013
Leden per 01-01-2013 18 jaar of ouder betalen een contributie van € 130,00.
Leden per 01-01-2013 16 – 18 jaar betalen een contributie van € 101,00.
Leden per 01-01-2013 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende
muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van € 75,00
Voor informatie over de lesgelden muziekschool
www.kunstencentrumjerusalem.nl
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