
JAARVERSLAG 2021

ST. ODA MERSELO



VOORWOORD

2021, wat hebben we de muziek en de gezelligheid samen gemist! Opnieuw gooide Covid-
19 maatregelen veel roet in het eten. Des te meer genoten we van de repetities en
serenades die wél door konden gaan. En hoe prachtig was het moment dat we een
concert mochten verzorgen. We hebben er extra door leren waarderen hoe mooi het is
om samen muziek te maken. Heel fijn dat er met de onlangs aangekondigde
versoepelingen weer van alles mogelijk is. Laten we ervan uitgaan dat dat zo blijft.

We zijn er trots op dat vorig jaar twee leden hun D-diploma hebben behaald en dat we
ook dit jaar weer twee D-examens op het programma hebben staan. Dat is niet alleen
mooi voor die leden, maar ook voor onze vereniging. Het bestuur maakt zich zorgen over
het feit dat we de laatste paar jaar vanwege de Covid-maatregelen geen nieuwe leerlingen
hebben kunnen werven en er ook geen nieuwe leden zijn gestart met een instrument. We
zijn wel blij dat er weer een blokfluitgroep is gestart waaruit we hopelijk over een aantal
jaren nieuwe leden mogen verwelkomen. De komende jaren zijn we voor nieuwe aanwas
aangewezen op muzikanten die op een andere manier instappen, bijv. als herintreder of
nieuwe Merselonaar. Ken je iemand die het misschien leuk vindt om (weer) muziek te
maken, neem die gerust eens mee. Ook dat mag weer.

Hetzelfde geldt voor activiteiten op het bestuurlijk vlak. Het blijkt moeilijk om mensen die
verder geen binding hebben met onze vereniging te enthousiasmeren voor een
bestuursfunctie, terwijl er wel enkele vacatures zijn. Om een goed draaiende vereniging te
houden, zullen we daar dus met eigen leden een weg in moeten vinden, bijvoorbeeld
door commissies meer te betrekken bij organisatorische zaken.

Wij rekenen op jullie inzet en die van onze vrijwilligers. Zo kunnen we ook in 2022 weer
samen leuke dingen organiseren en gezellig samen muziek maken!

Frans Janssen, voorzitter
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PERSONALIA

Frans Janssen - Voorzitter
Tilly Wiechert - Vice Voorzitter
Theo Martens - Penningmeester
Mieke Michels - Secretaresse
Cindy Lenssen - Jeugdcommissie
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Bestuur

Ereleden
Corrie Ploegmakers
Erwin Hendriks
Harrie van der Zanden
Jan Stiphout
Jeu Kessels
Nellie Muijsers
Pieter Rieter
Wim van Dijck

Dré van de Venne - Erevoorzitter
Gerrit Hendriks - Erevoorzitter
Piet Joris - Ere dirigent



PERSONALIA

Maarten Rijs - Fanfare
Wouter Janssen - Jeugddrumband
Jop Janssen - Drumband
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Dirigent en instructeurs

Activiteitencommissie
(Anouk Heldens)
Gerrit Hendriks
Heidi Heldens
Lambert van Osch
(Rob Muijsers)
Ruud Kessels
Wendy van Hoof

Drumbandcommissie
(Bart Ewals)
Lambert Michels
Willem Janssen
Wouter Janssen



PERSONALIA

(Bart Ewals)
Cindy Lenssen
Erik Poels 
Frank Janssen
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Jeugdcommissie

Muziekcommissie
Bart Peeters
Erwin Hendriks
Marcel Janssen
Brian Janssen
Marloes Michels
Maarten Rijs

PR-commissie
Liesbeth van de Venne
Lizzy Classens
Mariëlle Rieter
Vera Michels

Lea Hendriks
Theo Koppes
Tilly Wiechert



PERSONALIA

Theo Martens
Wim Michels
Pieter Rieter
Huub Muijsers
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Commissie sponsoren en
zelfwerkzaamheid

Commissie Uniformen
Hugo van Helden
Frans Janssen
Anita Muijsers
Wim Wilms

Diversen
Contact federatie: Frans Janssen
Materiaalbeheer: Erwin Hendriks & Noud Janssen
Beheer/opslag uniformen: Wim Wilms
Overlegorgaan Dorpsraad: Frans Janssen

Lambert van Osch
Jeu Kessels
Gerrit Hendriks
Jan Poels



VRIENDEN EN
SPONSOREN
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De vrienden van St.Oda zorgen voor diverse hand- en spandiensten. Ook
zorgen zij, net als de sponsoren, voor een financiële ondersteuning. Beste
vrienden en sponsoren, hartelijk dank voor jullie ondersteuning van afgelopen
jaar!

Gebr. Hendrix



LEDEN-
ADMINISTRATIE
Januari 2021       Januari 2022
93                          100
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Vertrokken leden in 2021

Nieuwe (aspirant)leden in 2021

Lieke Bonants
Stan Derikx
Anouk Heldens
Edith Heldens
Isa Hendriks
Guus Hendriks

Novalie Barker
Suus Bloemers
Noor Custers
Saar Custers
Yara de Jong
Lianne de Mulder

Rob Muijsers
Tijn van Hoof
Mike Willems
Roy Willems
Imke Wilms

Sven Deiling
Eva Engels
Laura Engels
Toon Engels
Willem Engels
Mees Hendriks

Sef Jansen
Isa Mandemaker
Livia Ruyten
Jill Sonnemans
Melanie van Dijck
Loek van Tilburg



ALGEMEEN

Opleiding A: €225,-
Opleiding B: €225,-
Opleiding C: €275,-
Opleiding D: €325,-

Contributie per 1-1-2022
Leden tot 18 jaar: €90,-. 
Contributiegeld wordt afgeschreven in 12 termijnen van €7,50.

Leden vanaf 18 jaar en ouder: €150,-.
Contributiegeld wordt afgeschreven in 12 termijnen van €12,50.

Lesgelden
2021-2022
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Contributie en lesgelden



NIEUWS
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Geslaagden

Ook in 2021 zijn er weer muziekleerlingen geslaagd voor hun muziekexamen!

Anne (trompet) en Dion (bugel) zijn geslaagd voor hun D-examen.
Tom (drums) en Nienke (slagwerk) zijn geslaagd voor hun A-examen.

Anne, Dion, Tom en Nienke: nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie
prestatie!



NIEUWS
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Jubilarissen

Wederom geen huldiging dit jaar, maar we hadden wel degelijk weer een aantal
jubilarissen in ons midden. 

Onze jubilarissen in 2021 waren:

       10 jaar
       Amber van Meijel en Steffi de Backer

       40 jaar
       Harm Hendriks, Joel Eijssen en Pieter Rieter

       60 Jaar
       Jan Poels en Wim Wilms

      70 jaar
       Harrie van de Zanden en Wim van Dijck

In 2022 zullen zij samen met de jubilarissen uit 2020 en 2022 worden gehuldigd
tijdens ons jubilarissenconcert. 



ACTIVITEITEN

2021 was een rustig jaar qua serenades. Toch waren er drie heugelijke
momenten waarop wij voor de feestelijke muziek mochten zorgen.

Op 13 juni hebben we een serenade gebracht bij de communicanten van
Vredepeel.

Op 4 september werden Jan Arts en Wil Weijers voor groot Merseloos publiek
gehuldigd met een koninklijke onderscheiding. Deze huldiging kon vanwege de
maatregelen helaas niet doorgaan op koningsdag.

Op 26 september was het de beurt aan de communicanten uit Merselo. Volgens
traditie hebben we hen met muziek begeleid naar de kerk. 
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Serenades



ACTIVITEITEN

Op zaterdag 3 juli zijn onze jeugdmuzikanten weer met vol enthousiasme langs
de deuren gegaan om lege flessen op te halen. Onze buurtgenoten in Merselo
en Vredepeel hadden met z'n allen flink wat flessen verzameld. Velen hadden
de flessen al bij de deur klaar gezet. Handig, want zo kon de jeugd lekker snel
vooruit!

De flessenactie was in 2021 goed voor weer een mooi bedrag van €761,35 !

Dankjewel voor iedereen die heeft meegeholpen én flessen heeft verzameld!
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Flessenactie



ACTIVITEITEN

Op zondag 7 november hebben Anne Janssen (trompet) en Dion Nellen (bugel) hun
openbaar D- examen gedaan in de Bolzaal van Schouwburg Venray. Dit onder
begeleiding van fanfare St.Oda Merselo waar zij zelf ook in spelen. Het was fijn dat we
na een lange pauze als gevolg van corona eindelijk weer een concert mochten geven
voor een enthousiast publiek. Gelukkig viel de datum vóór het moment waarop we
weer strengere maatregelen zouden krijgen.

De jury die het examenwerk heeft beoordeeld bestond uit muziekdocent Geert Jacobs
en Jan van den Eijnden en Geert Nellen. Zij waren zeer enthousiast over de optredens
van beide muzikanten. Ze beloonden dit dan ook met prachtige cijfers!

Anne kreeg met haar voordracht van het Spaanse nummer ‘El Cid’ een 9,5 voor
techniek en een 9 voor muzikaliteit. Naast haar solonummer speelde ze samen met
haar muziekdocent Geert Jacobs en het combo het nummer ‘Fine Holiday’. De jury was
erg enthousiast: bij ‘El Cid’ stak ze als een dappere ridder (zoals de ridder El Cid) boven
de fanfare uit. Als ze zo doorgaat zal ze in de toekomst een zeer gewilde solo
trompettiste worden.

Dion bracht het nummer ‘Rhapsody’ ten gehore. Voor het orkest was dit een ritmische
uitdaging, maar Dion heeft het uitmuntend gedaan. De jury beloonde zijn
muziektalent met een 9 voor techniek en een 9,5 voor muzikaliteit. Tezamen met zijn
resultaten uit het reguliere examen is hij met lof der jury geslaagd! Ook Dion speelde
nog een extra nummer, namelijk het welbekende nummer ‘Sorry’ van Kyteman (uit zijn
hoofd!).

Als vereniging zijn wij natuurlijk super trots op Anne en Dion. Ze hebben geweldige
resultaten weten te behalen. We hopen dat we nog lang mogen genieten van hun
muzikaliteit! Ga zo door!
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Openbaar D-examen



SLOTWOORD
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2021 was een jaar waarin we niet veel van ons hebben kunnen laten horen.
Zodoende hebben we een kort activiteitenverslag.

Hopelijk kunnen we in 2022 meer optredens en activiteiten doen waar we dan
samen met plezier op kunnen terugkijken.

 

 

Mieke Michels


