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Kort beleidsplan en doelen St. Oda Merselo 
 
In ruim honderd jaar zijn wij van kerkelijke fanfare gegroeid naar een dynamische 
muziekvereniging met een opstaporkest, jeugdorkest, jeugddrumband, fanfare en 
drumband, waarbij muziek en plezier hand in hand gaan en hoog in het vaandel staan. 
Waarbij ieder lid zich “thuis” moet kunnen voelen. Onze leden komen uit Merselo en de 
wijde omgeving.  
 

Onze doelstelling 
 
Onze vereniging heeft als doel om met een groep mensen —zonder onderscheid van rang of 
stand of leeftijd— op een aangename manier samen muziek te maken en naar buiten te 
brengen.  
 
“Investeren in samen muziek maken voor jongeren is investeren in het welzijn van de 
gemeenschap.” 
 
Dit bereiken we door het volgende: 

- Wij verzorgen in samenwerking met de basisschool muziekonderwijs voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 

- Ledenwerving vanaf groep 4 zie verder beleidsplan jeugd. 
- Aanbieden van instrumentaal muziekonderwijs door de vereniging. 
- De vereniging stelt voor het muziekonderwijs passende instrumenten van de 

vereniging ter beschikking.  
- Oefenen in groepsverband binnen het opstaporkest, jeugdorkest of de 

jeugddrumband.  
- Bevorderen van het doorstromen naar de fanfare en de drumband in overleg.  
- De fanfare en drumband hebben als doel in groepsverband nieuwe uitdagingen aan 

te gaan, saamhorigheid te bevorderen en een goede sfeer te waarborgen.  
- St. Oda wil een vereniging van en voor het dorp zijn, waarbij we niet gebonden zijn 

aan de dorpsgrenzen.  
 

Speerpunten voor de komende 5 jaar vanuit de leden: 
1. Toekomst 

Repetitietijden van alle geledingen goed op elkaar afstemmen.  
Behouden van voldoende leden voor het jeugdorkest.  
Doorstroom bevorderen van jeugdorkest naar fanfare vanaf uiterlijk 21 jaar. 
Meer optredens organiseren met de alle geledingen.  
Zorgen voor voldoende uitdaging middels afwisseling in muziek(stijlen).  
Het rouleren van commissieleden wordt bevorderd, om frisse input te krijgen. De 
continuïteit van de commissie moet wel gewaarborgd blijven.  

2. Activiteiten 
1 à 2 keer per jaar een groot optreden van het jeugdorkest. 
Jaarlijks weekendje weg met alle jeugdgeledingen. 
Met de hele vereniging 1x in de 3 à 4 jaar weg. 
Jaarlijkse feestavond combineren met een activiteit. 
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Organiseren van een uitwisselingsconcert. 
3. Concerten 

Jaarlijks Kermis- en Eindejaarsconcert.  
Tweejaarlijks jubilarissenconcert fanfare en drumband. 
Tweejaarlijks themaconcert fanfare en drumband. 
1x in de 5 jaar een schouwburgconcert met de hele vereniging.  

4. Ledengroei 
Opstart van muzieklessen op de basisschool door de 4 muziketiers vanaf schooljaar 
2018-2019. 
Zichtbaar als vereniging bij activiteiten, ook buiten Merselo.  
Mogelijkheid inpassen andere instrumenten passend bij de vereniging.  

5. Repetities aantrekkelijk houden 
Doel hebben om te repeteren / goed programma. 
Uitdaging door variatie in muziekstijlen op niveau. 
I.v.m. binding leden regelmatig een versnapering na de repetitie. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


