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Inleiding
Voor de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen en met name voor de muzikanten was 2017 een
druk jaar met drie grote concerten: Brell&Brass, Tegelen200 en het kerstconcert. Hoewel het een
zware opgave was, kunnen we met zijn allen terugkijken op drie succesvolle optredens.
Een extra hoogtepunt in het afgelopen jaar was het bezoek van de burgemeester aan de ALV voor de
uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Piet Cremers bij zijn aftreden na 36 jaar als
bestuurslid.
Ondanks dat we kunnen terugkijken op een heel goed jaar zijn er ook zorgen voor de toekomst.
Hoewel het met het teruglopen van de subsidie tot nu toe wel is meegevallen ziet de toekomst er
wat dat betreft wat minder rooskleurig uit. Door alert te blijven, de uitgaven in de hand te houden en
te blijven werken aan het verwerven van extra inkomsten kan deze goede financiële positie
vooralsnog gehandhaafd blijven. Een zeer belangrijk aandachtspunt is het langzaamaan krimpende
ledenaantal. Het aantal nieuwe jeugdleden is miniem en ook is er maar een zeer beperkte toename
van het aantal volwassen leden. Dit blijft zeker voor de komende jaren een aandachtspunt dat van
levensbelang is voor onze harmonie. Desalniettemin zien we zeker de nabije toekomst nog met
vertrouwen tegemoet.
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Overzicht activiteiten en optredens 2017
11 Januari start 2017
Op woensdag 11 januari 2017 vond de eerste repetitie in het nieuwe jaar plaats.
Na een geslaagd kerstconcert beginnen de repetities om voorbereidingen te treffen voor het komend
muzikale seizoen. Het belooft een jaar te worden met een afwisselend genre van muziek. We kijken
ernaar uit.

18 januari WEEK 3
WEEK 3 is een evenement georganiseerd door de cultuurcoaches van de gemeente Venlo.
In de week van 16 t/m 22 januari (week 3 dus) stelden diverse culturele organisaties in de gemeente
groot Venlo hun activiteiten open voor iedereen die hierin interesse had.
Zo heeft onze harmonie op woensdag 18 januari een openbare repetitie gehouden waarbij iedereen
die geïnteresseerd is in harmoniemuziek van harte was uitgenodigd om te komen kijken/luisteren of
mee te spelen met onze muzikanten.
Een viertal muzikanten heeft gebruikgemaakt van deze uitnodiging en deelgenomen aan de
openbare repetitie. Dit was een mooie ervaring voor zowel het orkest als de belangstellenden. Twee
muzikanten hebben de repetities nog vele malen bezocht. Uiteindelijk is een van hen, Ton Merkx
toegetreden tot ons orkest. Wij zijn bijzonder blij met zijn aanmelding!
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18 maart Muzikaal Jeugd Treffen
In het weekend van 18 en 19 maart vond het MJT (Muzikaal Jeugd Treffen) plaats in Maasbree
Ieder jaar komen jeugdige muzikanten van verschillende verenigingen uit de regio bij elkaar om
muziek te maken. Dit jaar werd het MJT voor de 43e keer gehouden.
Iedere jeugdige muzikant tot 18 jaar mag aan dit treffen deelnemen. In overleg met de docent van de
muziekschool wordt een geschikt muziekstuk uitgezocht en tijdens de muzieklessen wordt hieraan
gewerkt.
Het optreden van iedere deelnemer wordt op 7 onderdelen door een deskundig jurylid beoordeeld.
Per onderdeel zijn maximaal 10 punten te behalen.
Iedere deelnemer ontvangt een diploma met daarop vermeld het aantal punten dat hij/zij wist te
behalen. Na de optredens in elke afdeling worden de diploma’s en juryrapporten uitgereikt.
Als vertegenwoordigers van onze harmonie namen Susan en Steven deel aan dit solistenconcours.

Susan Stoffels speelde in de 4e afdeling op haar dwarsfluit het
stuk Gavotta. Ze deed dit zeer geconcentreerd en met volle
inzet. Dat werd ook door de jury opgemerkt en beloond met
een mooi juryrapport. Susan heeft met 51.5 punten een
gedeelde tweede plaats behaald in de vierde afdeling.

Steven Stoffels kwam uit in de 1e afdeling waar hij met zijn
altsax het stuk Improvisation 1 van Ryo Noda uitvoerde. Het
was een modern en gewaagd stuk dat door de jury met 54
punten en lof werd gewaardeerd.
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28 maart voorzitter

In november 2016 werd voorzitter Ben Aldewereld
benoemd tot Wethouder van de Gemeente Venlo.
Hierdoor ontstond er een vacature voor het
voorzitterschap. In de maanden na het aftreden van
Ben is penningmeester Jacques Hendriks opgetreden
als waarnemend voorzitter. In de bestuursvergadering
van dinsdag 28 maart 2017 is Jacques door het bestuur
benoemd tot voorzitter. Naast deze functie vervult hij
ook nog de functie van penningmeester van onze
harmonie.
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9 april Brel & Brass
Eindelijk was het zover…………. Na weken van intensieve repetities vond op 9 april het concert met
Micheline van Hautem (zang) en Jos Jacobs (schuiftrombone) plaats in de Maaspoort te Venlo.
Wat hadden we hard gerepeteerd en wat werd het een GEWELDIG concert. Het overtrof ieders
stoutste dromen.

’s-Ochtends tijdens de generale
repetitie bleek al dat er sprake was
van een bijzondere verbinding met
Micheline en Jos. Dit was wederzijds,
waardoor er ’s middags een
weergaloos concert kon worden
gepresenteerd waarin de gevoelige
maar ook frivole nummers van
Jacques Brell het publiek optimaal
konden bereiken.
De reacties waren unaniem positief en
bevestigden ook ons energiek gevoel
tijdens en na afloop van het concert.
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11 april enquête van evenementencommissie
De huidige activiteitencommissie heeft de afgelopen 4 jaar de zomeractiviteit en de Cecilia-avond
georganiseerd.
Graag wilden zij informatie van de leden zodat ze de activiteiten beter kunnen laten aansluiten op de
behoeftes.
Daarom werd eenieder gevraagd een korte anonieme vragenlijst in te vullen. De uitkomst van de
enquête is naar alle leden gemaild.
Algemene conclusie is dat de activiteiten van de afgelopen jaren door de deelnemers als zeer gezellig
zijn ervaren, waarbij het samenzijn en het doen van een originele en voor iedereen uitvoerbare
activiteit als zeer positief zijn genoemd.

12 april ALV
Op 12 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Partycentrum Zaelke, onze vaste
repetitielocatie op woensdag.
Deze vergadering bleek een buitengewoon bijzondere bijeenkomst te worden. De vergadering werd
door de voorzitter geschorst bij het agendapunt bestuursverkiezing.
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Op dat moment bezocht de burgemeester, samen met de echtgenote Mia, kinderen en kleinkind Fin
Party Centrum Zaelke. De burgemeester kwam met een Koninklijke Onderscheiding voor Piet
Cremers. Piet werd benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

12 april Piet Cremers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op de 164e Algemene Ledenvergadering, 12 april 2017, van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia
heeft Piet Cremers uit handen van Burgemeester Antoin Scholten een Koninklijke onderscheiding
gekregen. In zijn toespraak vermeldde Burgemeester Scholten dat Piet heeft laten zien hoe
ondernemen en maatschappelijk actief zijn goed kunnen samengaan.
De honorering als lid in de Orde van Oranje-Nassau, heeft Piet verdiend voor ondermeer zijn meer
dan 36-jarig bestuurslidmaatschap van de harmonie. Zo is hij van 1981 tot 2008 secretaris geweest.
Naast andere bestuurlijke taken hield hij het archief en de verenigingswebsite bij, was hij redacteur
van het verenigingsblad en vervoerde hij instrumenten bij optredens.
Verder was Piet
Cremers tot 2010
eigenaar van het
gelijknamige
transportbedrijf. Sinds
2011 is hij actief
vrijwilliger van
Slachtofferhulp
Nederland. Hij steunt
slachtoffers van
misdrijven en
verkeersongelukken en
staat hen tijdens
rechtszittingen bij.

Dat Piet totaal verrast was toen Burgemeester Antoin Scholten en zijn gezin de vergadering kwamen
onderbreken om aan hem een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken, was duidelijk te zien.
Alle leden van de harmonie gunnen Piet deze onderscheiding van harte, vinden het zeer terecht dat
hij deze ontving en herkennen zich in de lovende woorden die Piet ten deel vielen.
Na de spontane receptie waarin Piet de hartelijke felicitaties van eenieder in ontvangst mocht
nemen, werd natuurlijk geproost op dit bijzonder en heuglijk feit. Tot diep in de nacht is er nog
herhaaldelijk een glaasje geheven op Piets toetreding tot de Koninklijke ‘familie’ en werden er nog
diverse herinneringen en anekdotes met elkaar gedeeld.
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Opluistering H. Communie
Op zondag 7 mei luisterde onze harmonie de eerste Heilige Communieviering in de Sint Martinuskerk
op.

10 mei vervolg ALV
Op woensdag 10 mei werd de op 12 april geschorste ledenvergadering voortgezet.
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11 juni tweedehandsmarkt
De tweedehandsmarkt vond
van 10.00 uur tot 14.00 uur in
Zaelke plaats. De deelnemers
konden vanaf 9.00 uur hun tafel
inrichten en vanaf 10 uur
stroomden de kooplustige
bezoekers toe. Er heerste een
gezellige bedrijvigheid en naast
het aankopen van nieuwe waar,
werd er ook weer genoten van
een heerlijk stuk zelfgemaakt
gebak of verse wafel.

25 juni jubileumconcert Tegelen 200 NL
In 2017 hoorden Tegelen en Steyl 200 jaar bij Nederland. Stichting Tegelen.NL greep dit jubileum aan
om evenementen te initiëren en faciliteren op het terrein van kunst, cultuur, educatie, muziek, dans,
sport en spel.
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Dat heeft er o.a. toe geleid dat op 25 juni een uniek doolhofconcert gepland werd. Uniek vanwege
het feit dat voor het eerst in de Tegelse geschiedenis alle koren en orkesten tijdens eenzelfde
optreden een concert verzorgden. De orkesten van TSO, Sempre Avanti en de Koninklijke harmonie
hebben hun muzikale krachten bij elkaar gebracht en verzorgden gezamenlijk een aantal werken
afwisselend onder leiding van één van de dirigenten.

Gezamenlijk met de koren en zanger Sandor Stürbl werd sfeervol afgesloten met het Tegels volkslied
dat door velen werd meegezongen en hier en daar voor een traantje zorgde.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd gezamenlijk concert dat maar weer eens getoond
heeft hoe muzikaal ‘ós Tegele’ is.
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Concert De Nieuwe Munt 28 juni
Op woensdag verzorgde ons orkest een concert bij De Nieuwe Munt, dit jaar voor de derde maal. Een
traditie is blijkbaar geboren…….
Ook nu konden wij ons weer verheugen op enthousiaste reacties van de toehoorders, af en toe
voorzien van ‘vakkundige’ reacties en interactie met onze dirigent John Bartels.
Er werd nog verzocht om een toegift, waaraan we natuurlijk graag gehoor gaven.

Zomeractiviteit 8 juli
Zaterdag 8 juli vond weer de traditionele zomeractiviteit plaats. In een leuk
georganiseerd “levend” Monopoly-spel won de groep met de slimste tactiek (en
de beste relaties met de Bank) de hoofdprijs. Naderhand werd er gezellig
nagekletst en de happa's en tappa's verzorgd door Zaelke gleden tot in de kleine
uurtjes als warme broodjes naar binnen. Nadat 'n verliezende groep spontaan
een overwinnings-hymne aanhief, werd de hoofdprijs als toetje gedeeld.
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Laatste repetitie voor de vakantie
Op 12 juli werd het seizoen afgesloten. Na een halve repetitie gingen we gezellig naborrelen en
terugkijken op een druk, maar gezellig en mooi muzikaal jaar om daarna voor een aantal weken
afscheid van elkaar te nemen.

Eerste repetitie na de vakantie
Op woensdag 30 augustus startte het nieuwe seizoen voor de harmonie met de eerste repetitie. We
gingen vlot aan de bak want over twee weken hadden we ons jaarlijks concertreis-weekend op de
agenda staan.

21 augustus Ceciliapost wordt Ceciliaflits
Vanaf week 34 krijgen de leden de Ceciliaflits. Nadat we
jaren via Piet Cremers op de hoogte werden gehouden van
alle nieuwtjes en aanstaande activiteiten, is er nu voor een
andere vorm gekozen.
Ieder verenigingslid krijgt nu wekelijks de CeciliaFlits. De
mededelingen die op woensdag door de voorzitter gedaan
worden, worden hierin nogmaals vermeld, en eventueel
verder toegelicht. Zo blijft ieder lid, ook al kan hij/zij niet op
de repetitie aanwezig zijn, geïnformeerd over lopende
zaken.
Ook worden in de wekelijkse nieuwsflits de verjaardagen van
al onze leden vermeld.
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Problemen m.b.t. akoestiek in Zaelke
De akoestiek van Zaelke was na de uitgevoerde renovatie sterk verslechterd. Door de leden is een
vragenlijst ingevuld i.v.m. de geluidsbeleving welke heeft uitgewezen dat er veel klachten zijn.
Eerdere aanpassingen die Zaelke had uitgevoerd (op vloer, wanden, plafond) hebben nog niet tot
verbetering geleid.
Daarom waren er nu van 30 augustus t/m 6 september geluidsmetingen in Zaelke gepland.
Er werd gemeten of door het opstellen van akoestische schermen de geluidskwaliteit verbeterd kon
worden en de intensiteit wat gedempt.
Tevens werden aan enkele leden, bij wijze van proef, plastieken uitgereikt ter demping van het
geluid.
De evaluatie m.b.t. inzet van beide interventies vindt in 2018 plaats.

5 september Uitvaart Leo Timmermans
Direct na het overlijden van ons erelid Leo Timmermans hebben we van Mevr. Timmermans en de
kinderen het verzoek ontvangen om de uitvaart van Leo op te luisteren. Wij hebben laten weten dat
wij aan deze wens willen voldoen en hebben op 5 september de mis in de Sint Martinuskerk te
Tegelen muzikaal begeleid.

Concertreis 9 en 10 september

Ook dit jaar is de reiscommissie, Moniek Faassen, Herbert Wibbeke en Marika Kuntzelaers er weer in
geslaagd om een mooie concertreis te organiseren. Dit jaar naar Osnabrück waar we de nacht
doorbrachten in een voor ons afgehuurde hotelaccommodatie.
Maar voor het zover was……………?????!!!!!
Op zaterdag begonnen we om 9 uur in opperbeste stemming aan onze concertreis naar Osnabrück
op weg naar het centrum van de stad waar we rond 11.30 uur arriveerden. Tot 14.30 uur hadden we
tijd om de stad te verkennen, iets te gaan eten, souvenirs voor de thuisblijvers te kopen of voor
onszelf te gaan shoppen.
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Daarna vertrokken we naar Hotel Westermann. Na het inchecken en omkleden vertrokken we naar
de kerk waar we om 17.00 uur de mis muzikaal omlijstten. Het werd een mooie sfeervolle dienst.

Nadat we ons in het hotel weer ontdaan hadden van ons uniform en de vrijetijdskleding hadden
aangetrokken, gingen waar naar bistro Treibhaus waar we een echt Duits diner kregen waar je zoveel
schnitzels kon eten als je maar wilde. Er leek geen einde aan te komen…….
Met een goed gevulde maag ging ieder op zoek naar een gezellige “Kneipe”, waar tot in de late
uurtjes gedanst, gepraat en gezongen werd.
Gelukkig konden we het zondag rustig aandoen omdat we ons pas om 10.30 uur na een uitgebreid
ontbijt in de bus hoefden te melden. Voor enkelen bleek dit toch nog een behoorlijke opgave.
Vanaf 11.30 uur verzorgden we een “Platzkonzert” dat ter gelegenheid van het “Strassenfest” op de
Lotterstrasse gepland was. Het weer was ons goed gezind. We konden eerst lekker in het zonnetje
musiceren en daarna heerlijk genieten van het goede weer in Osnabrück onder het genot van een
hapje en een drankje.
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Als we terugrijden naar Tegelen wordt het in de bus opvallend stil en maakt menigeen dankbaar
gebruik van de mogelijkheid om even bij te slapen.
Eenmaal in Tegelen worden we opgevangen door de mensen van Zaelke en genieten we daar weer
van een heerlijke maaltijd. Langzaam maar zeker slaat de vermoeidheid weer toe en vertrekt ieder
tevreden naar huis, maar niet voordat de reiscommissie is bedankt voor de organisatie van deze
voortreffelijke concertreis.

Ceciliarondgang 16 oktober
Op de maandag in de herfstvakantie vond van oudsher weer de jaarlijkse Ceciliadag plaats, samen
met Drumband UVO uit Blitterswijck.
Dit jaar zijn er vanuit de harmonie wat minder aanmeldingen dan andere jaren maar dat weerhield
de harde kern er niet van om zich tijdig bij Zaelke te melden.
Om 12.00 uur werd officieel gestart met een broodmaaltijd bij Zaelke, gevolgd door de muzikale
rondgang door Tegelen waarin Café Quatre Bras en daarna de Aaj Mert bezocht werden. Daar werd
weer genoten van een smakelijke erwten- of goulashsoep.
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Uiteraard volgde de afsluiting bij Partycentrum Zaelke. Daarna vond er een gezamenlijke maaltijd bij
de plaatselijke chinees Rose Garden plaats.
Al met al kan teruggekeken worden op alweer een supergezellige Ceciliarondgang!

Opluistering Ceciliamis 29 oktober
Op zondag 29 oktober luisterde ons
orkest o.l.v. dirigent John Bartels de
Cecilia H. Mis op in de St.
Martinuskerk te Tegelen.

Speculaasactie november
De jaarlijkse speculaasactie, georganiseerd door Marika
Kuntzelaers en Ruut Frencken – Noten, vond ook dit jaar
weer plaats en wel in de week van 15 t/m 22 november. Net
als vorig jaar kreeg ieder lid een tas met 10 pakjes om te
verkopen.
De opbrengst levert een mooie bijdrage op voor onze
vereniging. Daarom dank aan jullie allemaal voor jullie hulp
om onze financiële positie te verbeteren.

Ceciliaviering 18 november
Dit jaar kent onze vereniging sinds vele jaren, geen
jubilarissen.
De evenementencommissie, aangevuld met Marika, is er
bijzonder in geslaagd om weer een leuk programma samen
te stellen. In plaats van de traditionele tombola was er nu
gekozen voor een heuse bingo. Tot groot plezier van de
aanwezigen werd weer ouderwets geprobeerd om de kaart
zo snel mogelijk met fiches vol te krijgen. Dat was dus
opletten geblazen.
Jaarverslag 2017
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Concert De Beerendonk
26 november
Ter voorbereiding op het
kerstconcert heeft de
harmonie op 26 november
een concert voor de
bewoners van de
Beerendonck en andere
geïnteresseerden gegeven
onder leiding van dirigent
John Bartels.

Kerstconcert 26 december
Traditioneel verzorgden we op tweede kerstdag het kerstconcert.
Dit jaar al voor de 40ste keer……een mijlpaal die zeker wat extra aandacht vraagt.
Via banners langs de invalswegen naar Tegelen werd geattendeerd op ons concert, evenals via social
media en het leggen van contacten met hotels, ouderenbond etc.
Resultaat was dat we in een nagenoeg volle zaal een afwisselend programma konden aanbieden met
een feestelijk karakter: kerstmuziek en een scala aan andere muziekstijlen.
Dit jaar contracteerden we de solisten Nienke Nasserian Nillesen (23) en Eline Hensels (19).
Als koor was het Venloos Mannenkoor de Meulezengers onze gast en samen boden we evenals
vorige jaren een sfeervol concert.
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Nienke Nasserian Nillesen zong werk van Erik Satie (La Diva de l’Empire) en Frederico Chueca (Tango
de Menegilda).
Een verrassende muzikale combinatie was de jonge celliste Eline Hensels en de harmonie. Eline
speelde samen met het orkest o.a. de Vocalise van Sergej Rachmaninoff.
Mannenkoor de Meulezengers uit Venlo, onder leiding van dirigente Marianne Maessen-Scherjon,
liet een aantal werken a capella horen en werd bij een aantal werken begeleid door de harmonie.
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Dit concert was weer een mooie gelegenheid om familie, kennissen en vrienden van de Harmonie en
haar solisten te ontmoeten en kennis te maken met de Meulezengers en hun vrienden.
Samen met de Meulezengers en de solisten brachten we nummers die goed ontvangen werden door
de vele toeschouwers, getuige het langdurige applaus dat mannenkoor de Meulezengers met
dirigente Marianne Maessen - Scherjon, solisten Nienke Nasserian – Nillisen en Eline Hensels en
dirigent John Bartels en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia ten deel viel.

Overige belangrijke gebeurtenissen en wetenswaardigheden
Leden
Het ledenbestand van onze vereniging was per ultimo 2017 als volgt samengesteld:

9
9
42
1
4

Beschermheer
Bestuursleden (incl. 5 werkende bestuursleden)
Ereleden
Werkende leden
Niet spelend lid
Leerlingleden

Persoonlijk leden-/verenigingsnieuws

12 januari
Daniëlle Bosch (oud-saxofoniste) heeft ons laten weten dat ze bevallen is van haar tweede kindje,
Joost.

12 april
Na het vertrek van Piet Cremers als bestuurslid gaat Kim Xhofleer de Ceciliapost verzorgen. Deze
verschijnt nu onder de naam van Ceciliaflits en komt elke week uit.
Daarnaast heeft Sandra zich aangemeld als webmaster en hiermee de taak op zich genomen om de
site actueel te houden.

30 augustus
Op 30 augustus is ons erelid Leo Timmermans overleden.
Leo is meer dan 48 jaar lid van onze vereniging geweest waarvan vele
jaren als bestuurslid. Gedurende die tijd is hij zeer actief geweest en
heeft hij veel zaken gerealiseerd ten faveure van de Harmonie. Een
van de belangrijkste, maar zeker de meest blijvende is zijn bijdrage in
de conservering van het oude verenigingsvaandel uit 1867 en de
realisatie van het nieuwe vaandel voor de Harmonie. Leo zal dan ook
altijd voortleven in dit nieuwe vaandel.
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Financiën
De penningmeester, Jacques Hendriks, heeft de jaarrekening 2017 opgesteld en presenteert deze
cijfers op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2018.

Dankwoord
Het bestuur wil graag alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de
verschillende activiteiten. Een extra woord van dank is er voor diegene die de organisatie op zich
hebben genomen van de activiteiten die voor de zo broodnodige extra inkomsten zorgen.
Alleen door een gezamenlijke inspanning van leden, commissies en bestuur is het mogelijk om ieder
jaar weer een aantal activiteiten te organiseren en tot een succes te maken.

Bestuur
Piet Cremers, Ben Aldewereld, Han Stoffels en Nico Driessen zijn aftredend. Piet heeft na een goede
overweging besloten dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt. Ben heeft de functie van wethouder
aanvaard voor de gemeente Venlo en kan dit niet meer verenigen met zijn activiteiten als voorzitter
bij de harmonie. Han heeft ook besloten zich, gezien zijn drukke werkzaamheden, niet meer
herkiesbaar te stellen. Nico is wel herkiesbaar. Verder heeft het bestuur Monique van Tilborgh
voorgesteld als bestuurslid met aandachtspunt jeugd.
Omdat er zich geen tegenkandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld gaat de vergadering
per acclamatie akkoord met de benoeming van Monique met het benoemen van Nico voor een
nieuwe periode van 4 jaar. De vergadering ondersteunt dit met een applaus.
De bestuurssamenstelling ultimo 2017 was als volgt:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.

J. Hendriks
B. Bongaerts
N. Driessen
M. Faassen
N. Heijmans
D. Siebgens-Custers
H. Wibbeke
M. van Tilborgh
K. Xhofleer – van Lieshout

voorzitter/ penningmeester/kledingcommissie
hobo/bestuurslid
basklarinet/bestuurslid
klarinet/bestuurslid /evenementen- en reiscommissie
bestuurslid
alt-saxofoon/ secretaris
bestuurslid / reiscommissie
bestuurslid / aandachtspunt jeugd.
bariton- saxofoon/ bestuurslid

Het jaaroverzicht Jeugd 2017 vindt u op de volgende pagina.

Tegelen, 12 maart 2018
Désirée Siebgens - Custers, secretaris
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KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA TEGELEN

JAAROVERZICHT JEUGD 2017
Op 11 juni was de laatste music4all les.
Er is geen nieuwe groep meer gestart.

HAFA-examens 2017
In juni 2017 is Marte Simons geslaagd voor het C-diploma

MUZIKAAL JEUGD TREFFEN / MJT
Op 17 en 18 maart 2017 werd het MJT voor de 43ste keer georganiseerd.
Dit jaar vond het MJT plaats in Maasbree.
Van onze vereniging kwamen 2 muzikanten in actie:
•
•

Susan Stoffels 4de afdeling met 51,5 punten met promotie
Steven Stoffels 1ste afdeling met 54 punten met promotie

Toekomst jeugd
Om meer nieuwe jeugdleden te werven zijn we in gesprek met derden om ons te oriënteren en te
bekijken waar we nu staan, waar we naar toe willen en wat daar voor nodig is.
Monique van Tilborgh,
Bestuurslid jeugdzaken.
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