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Voorwoord
Merselo, april 2016

Aan de leden,
Wie de jeugd heeft……………………
Deze bekende slogan is nog steeds actueel voor veel (muziek)verenigingen en dus ook
voor onze vereniging. Het voortbestaan van veel (muziek)verenigingen is afhankelijk van
de toestroom van nieuwe jeugdleden. Ook al wordt er bij een tekort aan leden vaak naar
een oplossing gezocht in de vorm van fusies, dan nog is de toestroom van jeugd
belangrijk voor het voortbestaan.
De laatste decennia heeft onze vereniging flink ingezet op de werving van en de opleiding
van leerlingen. Dit heeft ook duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want we hebben op dit
moment veel jeugd bij fanfare, drumband en jeugdorkest. Maar dan komt een ander
probleem om de hoek. Hoe houden we deze jeugd bij de vereniging. Ook hier worstelt
elke (muziek)vereniging mee. Bij elke vergadering en/of bijeenkomst met andere
(muziek)verenigingen komt dit vraagstuk in een of andere vorm wel aan de orde.
Het “probleem” begint meestal als de kinderen naar de middelbare school gaan. Kinderen
krijgen dan andere activiteiten, ontdekken andere dingen in het leven en krijgen hierdoor
een andere levenswijze. Dit is voor de kinderen op zich natuurlijk geweldig, maar vaak
gaat dit ten koste van het lidmaatschap bij de vereniging. Nog wat later wordt het
gevaarlijk als de mensen verder van huis gaan studeren of werken.
Hoe gaan de verenigingen om met dit vraagstuk, waarbij we de steeds meer
individualisering van de maatschappij en de 24-uurs economie zeker niet moeten
vergeten. Sommige verenigingen zoeken de oplossing door alle activiteiten, zoals
repetities etc. in het weekend te organiseren, maar ook dan zitten de leden met allerlei
(familie)activiteiten en verplichtingen.
Ook voor onze vereniging ligt er de grote uitdaging hoe we ons er als vereniging de
komende decennia doorheen slaan. Onze vereniging bestaat bijna honderd jaar, met
ongetwijfeld ook moeilijke periodes, waar de vereniging steeds doorheen is gekomen. Ik
hoop van ganser harte en ben er van overtuigd dat ons dit ook de komende decennia
gaat lukken.
Daarbij zal echter ook steeds de inzet van veel vrijwilligers nodig zijn. Ik wil langs deze
weg dan ook alle personen dien het afgelopen jaar hun “steentje hebben bijgedragen”
aan onze vereniging bedanken voor hun inzet en medewerking. Wij rekenen ook weer op
jullie in 2016.
Veel succes het komende jaar, want samen muziek maken is een mooie en gezonde
bezigheid, daarvan is zelfs Koningin Maxima overtuigd!
Frans Janssen, voorzitter
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Beste leden van St. Oda,
2015 was voor onze vereniging weer een mooi muzikaal jaar.
Er is ijverig gerepeteerd o.l.v. Maarten en we hebben diverse mooie optredens verzorgd.
Ook hebben we de handen uit de mouwen gestoken binnen de commissies.
De drumband heeft er nieuwe (junior) leden bij gekregen en samen slaan ze er gezellig
op los o.l.v. Jop. Het is een leuke groep samen.
Op vrijdagavond repeteert elke week het opstaporkest o.l.v. Theo Koppes in Den
Tommes. Er wordt volop gerepeteerd door onze jongste leden. “Samen met plezier
muziek maken” begint met deze groep.
In dit verslag maak ik dankbaar gebruik van de verslaglegging van de diverse activiteiten
door onze Pr commissie.
Veel leesplezier.
Met muzikale groeten,
Mieke Michels

Door drukke werkzaamheden lukt het mij niet aanwezig te zijn tijdens de repetities. Voor
mij is elk optreden dus een verrassing! Elke keer geniet ik volop van wat jullie samen
laten horen. Dan besef ik steeds weer; wat is het toch mooi, muziek maken en dat je dit
samen kunt bereiken”. En dan voel ik me trots, trots dat ik lid ben van deze mooie
vereniging, ook al speel ik geen instrument!
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Highlights 2015
Fanfare St.Oda levert carnavalshoogheden!
Het jaar startte speciaal. Tijdens het prinsenbal van
vastelaovendsvereniging ‘De Zagewetters’, werden Erwin
en Desiree Hendriks uitgeroepen als nieuwe prins en
prinses van het Zagewettersrijk.
Maar dat is niet alles. Hetzelfde weekend werd ook het
jeugdduo van ‘De Zagewetters’ bekend gemaakt.
Prinses Merli Janssen en jeugdnarinneke Steffi de Backer.
Merli is jarenlang lid geweest van ons jeugdorkest en
Steffi speelt op de bugel bij het jeugdorkest en bij de
fanfare.
Tijdens de jeugdzitting hebben onze jeugdleden Anne
Janssen en Isa Hendriks een serenade gebracht aan Prins
Erwin! Stoer hoor dames!
Beide carnavalshoogheden werden muzikaal in het
zonnetje gezet tijdens hun receptie.

Merselo Maakt Muziek 2015
Ook dit jaar organiseerde fanfare St.Oda een Merselo Maakt
Muziek. Tijdens dit evenement kunnen de jeugdleden zich
voorbereiden op hun optreden tijdens het federatief
solistenfestival.
Naast de leden die naar het solistenfestival gaan kunnen ook de
(jeugd)leden die niet met het solistenfestival meedoen op deze
manier zich muzikaal presenteren op het podium en kennis
maken met optreden voor publiek. Als solist of in een ensemble, het blijft altijd spannend
Een aantal jeugdleden stonden voor de eerste keer op het podium voor een volle zaal
met publiek.
Zaal het Anker was goed gevuld met alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes en
andere belangstellenden. Een speciaal woordje van welkom was er aan Nellie Muijsers.
Nellie heeft jaren de kar getrokken en de basis gelegd voor Merselo Maakt Muziek. De
voorzitter was dan ook bijzonder verheugd Nellie weer te mogen zien.
Het aantal deelnemers was ongeveer gelijk aan vorig jaar. De jongste deelnemer was 8
jaar en de oudste deelnemer was 45 jaar.
Voor de jeugdige deelnemers zou het erg leerzaam zijn wanneer ook oudere leden van
de fanfare de stoute schoenen aan zouden trekken en een optreden verzorgden. Een
kwartet of zo wordt zeer op prijs gesteld. Ook door het publiek. Misschien vinden we dit
volgend jaar op het programma terug.
5

Activiteitenverslag 2015
Het publiek mocht maar liefst ruim anderhalf uur genieten van de verschillende
optredens. Korte, lange en vrolijke deuntjes kregen we te horen. Voor iedereen was er
volop applaus. Het is al een kunststuk om alleen of met zijn tweeën op het podium te
gaan staan. Dus het applaus was meer dan terecht.
Op onderstaande foto zijn de muzikanten (bijna allemaal) te zien net voor het uitreiken
van de certificaten en het horen van de beoordeling.

De behaalde resultaten:

Thijs Peeters – Ruim voldoende

Sten Nellen – Ruim voldoende

Isa Hendriks – Goed

Lieke Bonants – Ruim voldoende

Geke Nijenhuis – Voldoende

Eline Janssen – Goed +

Amke Güde – Voldoende

Giel Poels – Goed +

Ilko Janssen – Goed +

Anne Janssen – Ruim voldoende

Sam Smits – Ruim voldoende

Loes Cornelissen – Ruim voldoende

Dion Nellen – Goed +

Amber van Meijel – Voldoende

Steffi de Backer – Ruim voldoende

Ilko en Frank Janssen – Goed +

Bart Smits en Bram Heldens – Ruim voldoende

Lizzy Classens – Goed +

Marloes Michels – Goed +

Marloes Michels en Frank Janssen deden mee buiten mededingen
Alle muzikanten van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
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Uitslag solisten & ensemble festival
Onze jeugdleden hebben zich weer zo optimaal mogelijk gepresenteerd tijdens het
solisten & ensemble festival op 14 en 15 maart. De resultaten mogen er zeker zijn:
Bart Smits en Bram Heldens 82 punten
Amber van Meijel 82 punten
Sam Smits 83 punten
Eline Janssen 86 punten
Dion Nellen 88 punten
Luuk van Helden 83 punten
Lizzy Classens 88 punten
Marloes Michels 89 punten
Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

YMSTW 2015
Het evenement Young Musicians Spread Their Wings. Ook dit jaar zijn we weer van de
partij. Bij dit evenement zullen de musici, samen met de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht, een concert geven op vliegbasis Eindhoven. Samen met muzikanten van de
muziekverenigingen uit de regio alsmede Eindhoven en Veldhoven hebben we in de
voorbereiding diverse gezamenlijke repetities achter de rug.
Het is prachtig om te horen hoe het klinkt, hoe het uitziet en hoe cool het is als 250
enthousiaste muzikanten OLV 1 dirigent samen muziek maken; YMSTW. Het is heerlijk
genieten van zoveel muzikaal talent in de regio.

Jeu Kessels tot erelid benoemd
Tijdens de jaarvergadering van maandag 30 maart is Jeu Kessels tot erelid benoemd van
Fanfare St.Oda. Na mooie woorden van de voorzitter werd de bijbehorende oorkonde
overhandigd. Als muzikant van het eerste uur heeft hij, zoals hij zelf aanhaalde tijdens
zijn mooie dankwoord, alle fases van de vereniging meegemaakt. Van de eerste begin
jaren tot en met de grootste successen in de superieure afdeling. Jeu is vereerd met de
benoeming tot erelid maar zou nog liever zijn grote passie van zelf muziek maken weer
oppakken.
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Uitwisseling Fanfare Ellona
Op zaterdagavond 25 april organiseerde fanfare St.Oda een uitwisselingsconcert met
fanfare Ellona uit Ell. Ell is een kerkdorp in de gemeente Leudal in Limburg, gelegen
tussen Weert en Thorn. De twee Limburgse fanfares hadden de mogelijkheid
aangegrepen om op één avond het publiek met diverse muziekwerken te vermaken. Van
onze fanfare was er een optreden van de drumband en de fanfare. Op deze manier was
het een muzikaal, afwisselend en avondvullend programma. Het was een geslaagde
gezellige en ook warme avond.

Eurofestival Heel
Zaterdag 18 april jl. heeft ons jeugdorkest voor de 1e maal deelgenomen aan het
eurofestival in Heel.
Het was een hele gezellige dag samen. Samen met de bus naar Heel. De zon scheen en
de stemming zat er goed in bij de jeugdleden. Daar aangekomen onze spullen
opgeborgen en nog even luisteren naar een optreden van een ander jeugdorkest. Het
was al snel tijd om in te spelen en dan was het zover! We waren aan de beurt.
De gordijnen gingen open en daar zaten ze dan. Het eerste festival optreden van ons
jeugdorkest sinds jaren!
Het ging goed en de presentatie was leuk geregeld door de organisatie waardoor er een
ontspannen sfeer was.
De jury beoordeelde het optreden met de kwalificatie: ruim voldoende tot goed. Een heel
mooie prestatie! Dank aan de supporters die in Heel bij het optreden aanwezig waren.
Na de bekendmaking van de resultaten was het tijd voor een feestje. We hebben samen
genoten van een heerlijk buffet. Daarna kon iedereen los gaan op de tunes van de DJ.
Iedereen had plezier en het feestje ging door in de bus op weg naar huis.
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Dag van de wind
Inmiddels een traditie van het jeugdorkest. Optreden tijden de
Dag van de Wind.
Dit jaar hadden we het optreden in een echte tent. Dat was super.
Het was een fantastisch optreden en de vele toeschouwers gaven
dan ook een welverdiend applaus.
Van het optreden op de Dag van de Wind door het jeugdorkest
afgelopen 2e pinksterdag heeft Léon Hodiamont een mooie
fotoserie gemaakt. Je kunt ze bekijken in de sectie multimedia
onder foto’s.

Fanfare St.Oda een muzikant met D-diploma rijker!
Op vrijdag 12 juni j.l. heeft ons lid en alt-saxofoniste Lizzy Classens het laatste deel van
haar D-examen afgerond, in samenwerking met Fanfare St. Oda in de vorm van een
miniconcert. Ondanks de kleine opzet, was er toch behoorlijk veel publiek, waaronder
natuurlijk veel familie en vrienden van Lizzy.
Om er even in te komen, werd eerst een inleidend muziekstuk door de fanfare
gespeeld. Vervolgens heeft Lizzy, met ondersteuning van de fanfare, het muziekstuk
Valse Vanite ten gehore gebracht. Er zaten een aantal lastige passages in, maar Lizzy
wist dit tot een heel goed einde te brengen!
Na nog een muziekstuk door de fanfare, volgde een duet met mede alt-saxofoniste
Marloes Michels, die vorig jaar haar D-diploma behaalde. Ook hierbij was duidelijk dat we
met twee erg begaafde muzikanten te maken hadden!
Hierna trok de jury, bestaande uit Geert Nellen (tevens muziekdocent), Geert Jacobs en
Hans Mooren, zich terug om zich te beraden over de uitslag.
In afwachting hiervan werd er nog een mars gespeeld, waarna een paar minuten later de
jury weer terugkwam en unaniem was over het oordeel: Lizzy was geslaagd!
Wij zijn als vereniging erg trots op Lizzy en zijn erg blij dat zij lid is van onze fanfare.
Lizzy: van harte gefeliciteerd met dit knappe resultaat!
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Kermisconcert
Kermis-zondagochtend 11.00uur; St.Oda op het kermisterras.
Inmiddels een mooie traditie die naar het lijkt elk jaar drukker
bezocht wordt. Ook dit jaar zaten de terrasstoelen ruim voor
aanvang vol en niet voor niets. Het publiek is een afwisselend en
vrolijk concert voorgeschoteld door alle gelederen van de
muziekvereniging.
Met tromgeroffel opende de drumband het concert, met het
aanzwellen van het volume verschenen er steeds meer
slagwerkers op het toneel. Met een fluitgeluid van instructeur Jop
Janssen kon de trein vertrekken, en dat was tevens de titel van het eerste stuk,
treinritme. Het benodigde weinig fantasie om middels het perfect nagebootste geluid de
trein voor ogen te zien.
De drumband had in tegenstelling tot vorige edities al het melodisch slagwerk thuis
gelaten. Dit bracht een heel ander soort geluid te weeg, wat ook veel meer aanspraak
maakte op de techniek van onze slagwerkers. Het grote stringendo van het slotstuk liet
zien dat het met die techniek wel goed zit.
Vervolgens nam ons jeugdorkest plaats in de ring. Deze inmiddels flinke club zette een
mooi stukje muziek neer. Meteen tijdens het eerste stuk, Recorder Rap, was het duidelijk
dat dit orkest inmiddels een mooi vol geluid kan laten horen. De leden van het Opstaporkest zijn inmiddels goed ingevoegd en met een mooie alt-sax solo door Jenske tijdens
de Pavane in Blue bewijst onze jeugd werkelijk onze toekomst te zijn.
Het zonnige feestelijke ritme van 336 Squadron Curacao zorgde voor het zomerse gevoel
op het terras, maar was tevens al het laatste nummer. Als ervaren muzikanten nam de
jeugd samen met dirigent Maarten het welverdiende applaus in ontvangst.
Fanfare St.Oda had een afwisselend programma op de lessenaar staan, met de dames in
de hoofdrol. Lizzy Classens bracht virtuoos haar d-examenstuk Valse Vanite ten gehoren,
hierbij begeleidt door de fanfare. En zangeres Suzan Spreeuwenberg betoverde het
publiek met haar vertolking van het stuk De Zee.
Ook de door Suzan gezongen en door de fanfare begeleidde nummers Nothing Else
Mathers van Metallica en het Signed, Sealed & Delivered van Stevie Wonder werden
warm ontvangen door het publiek. Maar vooral de Oldies Forever, een verzameling van
disconummers uit de tijd van ver voor vandaag bracht een feest der herkenning en
daarmee een vrolijke sfeer op het kermisplein van Merselo.

10

Activiteitenverslag 2015
Flessenactie
Ook dit jaar (op 4 juli j.l.) heeft onze jeugd weer alle lege flessen
en kratten opgehaald in Merselo en Vredepeel. Dat heeft het hele
mooie bedrag van € 518,70 opgeleverd voor fanfare St.Oda.
BEDANKT!!!





Alle jeugdleden voor het ophalen
De chauffeurs voor het vervoer
Huub en Nellie voor het beschikbaar stellen van de loods
Alle dorpsbewoners van Merselo en Vredepeel voor het
verzamelen en inleveren van de flessen en kratten.

Jeugdactiviteit

De laatste zondag van september heeft
onze jeugdcommissie een activiteit
georganiseerd voor de jeugd van St.Oda.
Hieronder volgt een beschrijving hiervan,
geschreven door één of enkele leden.
Op zondag 27 september was het uitstapje van
het jeugdorkest en de drumband. We
verzamelden in de middag met zijn allen op de
fiets bij het Anker. Vanaf daar gingen we
fietsend naar de mooie Ballonzuilbossen. Hier
hadden we onze eerste activiteit: Bosgolf!
We gingen het duel aan met 5 groepen die er allemaal op gebrand waren om te winnen.
Het doel was om een parcours af te leggen en in zo min mogelijk slagen de finish te
halen. Iedereen deed met enthousiasme mee, af en toe viel er iemand in de beek en
hadden we weer grote lol.
Toen alle groepjes binnen waren, fietsten we terug naar het Anker waar we een quiz
gingen doen, over muziek natuurlijk. Iedereen was fanatiek, want het groepje wat de
meeste vragen goed had en het beste was bij het bosgolfen, mocht als eerste naar de
frietwagen! Dit wilde natuurlijk iedereen!
Met een frietje en een snack (zoveel eten tot er echt niets meer bij kon) konden we
uitrusten van een geslaagde dag en gezellig nog even kletsen en buiten spelen.
Het was een super leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar!
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Geslaagd!!!
Dit jaar hebben we een grote groep leerlingen vanuit onze eigen opleiding die examen
hebben gedaan. Allen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd!!!

Geslaagd voor muziekdiploma A:






Isa Hendriks – bugel
Anne Janssen – trompet
Ilko Janssen – bugel
Giel Poels – bugel (met lof!)
Lieke Bonants – bugel

Geslaagd voor muziekdiploma B




Steffi de Backer
Eline Janssen
Dion Nellen (met lof!!!)

Geslaagd voor muziekdiploma C


Geke Nijenhuis

Kerstconcert
Ons laatste optreden van het jaar is het Kerstconcert
of zoals voorzitter Frans Janssen zei:
‘eindejaarsconcert’, want er werd niet alleen
kerstmuziek gespeeld.
Op 20 december jl. verzorgden het opstaporkest, het
jeugdorkest en de fanfare de muziek tijdens dit
prachtige concert.
De kerk liep al snel vol met publiek, wat kwam
luisteren naar dit kerstconcert. Het concert werd
geopend met twee prachtige nummers van de
fanfare. Hierna kwamen achter uit de kerk prachtige
klanken van het opstaporkest. Ze speelden een
drietal nummers, en wat klonk dit goed zeg!
Na het opstaporkest werd het tijd voor de ‘special act’. Marcel Janssen uit onze eigen
fanfare, gaf een solo op de alpenhoorn, begeleid door de fanfare. Het klonk geweldig in
de kerk. Je kreeg al bijna het idee alsof je in de bergen in Oostenrijk zat. Dit werd
vervolgd door het stuk ‘Pie Jesu’ door onze koper sectie, met een prachtige solo van
Mariëlle Rieter en Theo Koppes. Hierna wilden de saxofonisten natuurlijk ook laten horen
wat zij in hun mars hadden. Met het stuk ‘God rest ye Merry Gentlemen’ werd er wat
swing in het concert gebracht.
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Nu was het jeugdorkest aan de beurt om een drietal stukken ten gehore te brengen. Ze
begonnen met het stuk Pavane Blue, waarin Jenske Botden een prachtige solo liet horen.
Hierna werd er een medley gespeeld door de jeugd waarin allerlei bekende nummers te
horen waren, zoals ‘Last Christmas’, ‘Do they Know It’s Christmas’ en ‘Mary’s Boy Child’.
Hierin speelden de trompettisten, Anne Janssen en Luuk van Helden, een geweldige solo.
Wauw wat was dit mooi!! Het jeugdorkest sloot af met ‘Fascinating drums’. Zoals de titel
al zegt klonk de slagwerk sectie in dit stuk geweldig!
Het concert werd afgesloten met een bekend kerstnummer voor iedereen: Rudolph the
red-nosed Reindeer’. Het werd gespeeld door de fanfare én het jeugdorkest. De leden
van het opstaporkest kwamen er ook gezellig bij staan.
Na dit concert was iedereen welkom in ‘t Anker voor een kerstborrel. Hier was een
gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijk glaasje Glühwein. Jong en oud waren
van de partij, wat zorgde voor veel gezelligheid!

En wat deden we nog meer in 2015?
Voor alle leden ons Nieuwjaarstreffen op 1 januari
Start van het nieuwe jaar, 2015! Het was weer een gezellig en sfeervol samenzijn voor
jong en oud. Met een lekkere oliebol en een glaasje campagne proostten we op het
nieuwe jaar en op onze mooie vereniging. Ook had onze voorzitter Frans een mooie
toespraak. Op naar ons 100 jarig bestaan!
Optredens/ activiteiten Fanfare
14 februari: Serenade prins Erwin de 1 ste en prinses Desiree
15 februari: Optocht in Merselo door drumband en jeugdorkest en fanfare
30 maart: Jaarvergadering
25 april: Uitwisselingsconcert in zaal;t Anker met Ell
26 april: Afhalen communicanten Merselo fanfare en drumband
27 april: Koningsdag Fanfare met Drumband
9 mei: Serenade Frans en Gerry Janssen 50 jaar getrouwd
17 mei: Afhalen communicanten Vredepeel fanfare en drumband
31 mei: Serenade Jan Pubben 90 jaar en SV Merselo kampioenschap
12 juni: Openbaar D examen Lizzy Classens
14 juni: Defilé Avond4daagse, fanfare & drumband
28 juni: Kermisconcert, fanfare, drumband, opstaporkest en jeugdorkest
12 september: Serenade dirigent Maarten
18 september: Serenade huwelijk instructeur Jop
29 november: Intocht Sint, fanfare, drumband
20 december: Kerstconcert

Optredens/ activiteiten Drumband
27 mei: Serenade José van Daal
3 juli: BBQ
27september: Jeugdactiviteit
8 november: St. Maarten
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Optredens/ activiteiten juniorleden
13 februari: Serenade Steffi en Merli.
8 maart: MMM
14/15 maart Solistenfestival
26 maart: YMSTW
18 april: Eurofestival
25 mei: Dag van de wind bij de molen in Merselo
28 juni: Kermisconcert
4 juli: Flessenactie
27 september: jeugdactiviteit
Er waren ook dit jaar weer verscheidene open repetities voor ouders, broertjes, zusjes,
vriendjes etc. Deze repetities werden goed bezocht.
Zelfwerkzaamheid
Ook dit jaar is er door de commissie zelfwerkzaamheid weer hard gewerkt om extra geld
bijeen te verdienen om de vereniging financieel te ondersteunen.
Iedereen weer super bedankt voor jullie tijd en inzet.
Vergaderingen
In 2015 kwam het bestuur wederom maandelijks in vergadering bijeen, behalve tijdens
de vakantieperiode. Door diverse commissie leden werden diverse vergaderingen van de
gem. Muziekfederatie, werkgroep solistenconcours, Kunstencentrum Jerusalem, Kunst en
cultuur bijeenkomsten van de gemeente en dorpsraad bijgewoond. Op maandag 30
maart kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering van 2015.
Vrienden van ‘St. Oda’
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten en voor een financiële
ondersteuning voor St. Oda Zo sponsoren ze elk jaar diverse activiteiten.
Wil je lid worden van deze mooie groep of weet je misschien iemand. Op de site staat
een mooie aanmeldingskaart.
Beste vrienden ook dit jaar weer bedankt voor jullie ondersteuning.
MIK
MIK staat voor Muziek in de Klas.
Door het samenwerkingsverband tussen basisschool De Lier en fanfare St. Oda krijgen de
leerlingen van groep 4,5, 6 en 7 zang- en muziekonderwijs. 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’.
Commissies
Samen zorgen we ervoor dat St. Oda een bloeiende vereniging is en blijft.
COMMISSIES
Muziek en Programma
Uniformen
Jeugdorkest+ opleiding
Drumband
Organisatie activiteiten
Sponsoring + zelfwerkzaamheid
P.R + website
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Onder leiding van
Erwin Hendriks
Frans Janssen
Tilly de Brouwer
Willem Janssen/Lambert Michels
Arno Poels
Theo Martens
Yvonne Martens
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DIVERSE
Contact Federatie
Materiaal beheer
Beheer/opslag tenues
Overleg orgaan Dorpsraad

Frans Janssen en Gerrit
Hendriks
Erwin Hendriks en Noud Janssen
Wim Wilms
Frans Janssen

Goed geheugen?
Wie heeft er een goed geheugen en herkent één of meerdere van de volgende tracks?
Weet jij één of meerdere titels?
Of heb je nog meer recente opnames van fanfare, jeugdorkest en/of drumband St.Oda?
Geef dit dan door aan de redactie via redactie@stodamerselo.nl.
Onze pr commissie plaatste dit op onze mooie site. En al wat herkent? Roept het
herinneringen op, van toen, je weet wel?
En lezen jullie ook de BATON? Pr commissie bedankt voor jullie inzet voor onze mooie
goed onderhouden site. Deze is het visiteplaatje van onze vereniging.

Archief fanfare/drumband
Hiervoor kunnen we terecht bij Koos Hendriks. Zij zorgt er al jaren voor dat het archief
van de vereniging betreft de muziekstukken in orde is. Afgelopen jaar is Koos druk bezig
geweest om het archief digitaal te maken. Hier gaat veel tijd in zitten.
Wederom bedankt Koos!
Tot Slot
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 Christel 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 2016
Mieke Michels

15

Activiteitenverslag 2015
Contributie over het jaar 2016
Leden per 01-01-2015 18 jaar en ouder betalen een contributie van € 136,50.
Leden per 01-01-2015 16 – 18 jaar betalen een contributie van € 106,00.
Leden per 01-01-2015 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende
muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van € 78,50

Voor informatie over de lesgelden muziekschool
www.kunstencentrumjerusalem.nl
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