
Voorwoord van de voorzitter
In de drukkerij van de Abdij van Berne wordt 

elke zaterdag, maar ook op doordeweekse dagen 

in kleiner verband, hard gewerkt aan de 

realisatie van ons nieuwe verenigingsonderkomen. 

De voortgang is te zien, elke keer weer wanneer 

je ons gebouw binnenkomt. Graag informeren we 

jullie over een volgende fase van de bouw.

 
We hebben ons project aangemeld bij diverse fondsen. Nu is de fase

Dividend van de Rabobank Bernheze/Maasland actueel is. Op donderdag 12 december is een 

feestelijke uitreiking gepland en tot die tijd kan er gestemd worden. Verderop in deze brief 

lees je erover.  

Verder zijn we op zoek naar mensen, di

beheer van onze verenigingsruimte. In deze nieuwsbrief treffen jullie het profiel aan van de 

beheercommissie. 

 

Ook willen we jullie informeren over de repetitieavonden. We hebben zowel bij het slagwerk, 

als bij het harmonieorkest een onderzoek gehouden. De uitkomst van dit onderzoek tref je 

verderop in deze nieuwsbrief aan. 

En natuurlijk doe ik langs deze weg nog een oproep voor hulp. Iedereen die op 

zaterdagochtend of op andere momenten van de week zijn di

op de mailtjes die hiervoor worden uitgezet door onze projectleider Carel van Sleuwen of 

Carel zelf actief bellen via 06-51303529 of via 

Ieders hulp wordt zeer gewaardeerd! Want samen maken we “Eén locatie, meer harmonie!”. 

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

 

13 november

Voorwoord van de voorzitter 
In de drukkerij van de Abdij van Berne wordt 

elke zaterdag, maar ook op doordeweekse dagen 

in kleiner verband, hard gewerkt aan de 

realisatie van ons nieuwe verenigingsonderkomen. 

De voortgang is te zien, elke keer weer wanneer 

je ons gebouw binnenkomt. Graag informeren we 

jullie over een volgende fase van de bouw. 

We hebben ons project aangemeld bij diverse fondsen. Nu is de fase dat het Coöperatief 

Dividend van de Rabobank Bernheze/Maasland actueel is. Op donderdag 12 december is een 

feestelijke uitreiking gepland en tot die tijd kan er gestemd worden. Verderop in deze brief 

Verder zijn we op zoek naar mensen, die zich de komende jaren willen inzetten  voor het 

beheer van onze verenigingsruimte. In deze nieuwsbrief treffen jullie het profiel aan van de 

Ook willen we jullie informeren over de repetitieavonden. We hebben zowel bij het slagwerk, 

bij het harmonieorkest een onderzoek gehouden. De uitkomst van dit onderzoek tref je 

verderop in deze nieuwsbrief aan.  

En natuurlijk doe ik langs deze weg nog een oproep voor hulp. Iedereen die op 

zaterdagochtend of op andere momenten van de week zijn diensten wil inzetten, kan reageren 

op de mailtjes die hiervoor worden uitgezet door onze projectleider Carel van Sleuwen of 

51303529 of via cvsleuwen@ziggo.nl  

Ieders hulp wordt zeer gewaardeerd! Want samen maken we “Eén locatie, meer harmonie!”. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

  

 

13 november 2013 

 

 

dat het Coöperatief 

Dividend van de Rabobank Bernheze/Maasland actueel is. Op donderdag 12 december is een 

feestelijke uitreiking gepland en tot die tijd kan er gestemd worden. Verderop in deze brief 

e zich de komende jaren willen inzetten  voor het 

beheer van onze verenigingsruimte. In deze nieuwsbrief treffen jullie het profiel aan van de 

Ook willen we jullie informeren over de repetitieavonden. We hebben zowel bij het slagwerk, 

bij het harmonieorkest een onderzoek gehouden. De uitkomst van dit onderzoek tref je 

En natuurlijk doe ik langs deze weg nog een oproep voor hulp. Iedereen die op 

ensten wil inzetten, kan reageren 

op de mailtjes die hiervoor worden uitgezet door onze projectleider Carel van Sleuwen of 

Ieders hulp wordt zeer gewaardeerd! Want samen maken we “Eén locatie, meer harmonie!”.  
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Coöperatief Dividend Rabobank Bernheze Maasland  

 

 
 
Ons project “Eén locatie, meer harmonie” hebben we aangemeld voor het Coöperatief Dividend 

van Rabobank Bernheze Maasland. Op donderdag 12 december vindt de feestelijke uitreiking 

plaats in de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen. Hier worden de prijswinnende projecten 

bekendgemaakt, die met elkaar € 90.000,= uit het coöperatief dividend gaan verdelen.  

 

Tot en met 10 december a.s. kunnen leden van de Rabobank een stem uitbrengen op ons 

project. LET WEL: als je een Rabobank-rekening hebt, ben je NIET automatisch lid. Hiervoor 

moet je je aanmelden. Alle leden ontvangen een speciale inlogcode om te stemmen.  

Ben je al WEL lid dan heb je op dinsdag 12 november deze inlogcode gekregen op het inlegvel 

wat bij het Ledenmagazine Dichterbij van de Rabobank zat.  

Elk lid kan vijf stemmen geven op vijf verschillende projecten. Wij hopen natuurlijk op de 

stemmen van onze eigen, maar misschien kun je familie, vrienden, 

buren en andere bekenden in het werkgebied van de Rabobank 

Bernheze/Maasland aansporen een stem aan ons project te geven.  

We proberen de komende periode via allerlei activiteiten stemmen 

te trekken. Jullie kunnen ons daarbij helpen. Hierboven staan al 

mogelijkheden, maar ook via sociale media kun je anderen motiveren 

te stemmen. Deel hiervoor onze berichten op Facebook.  

Meer informatie en de plek waar je kunt stemmen vind je via 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/bernhezemaasland/nieuws/items/coopera

tief_dividend_2013  

 

Mogen we op jou en je omgeving rekenen???? 
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Stand van zaken wisselen repetitieavond 
In de achterliggende periode hebben we hard gewerkt om te bekijken of we de slagwerkavond 

van donderdagavond konden verplaatsen naar een andere avond. Wanneer we straks in een 

locatie zitten, is het niet mogelijk om met beide orkesten (harmonieorkest en slagwerkgroep) 

op donderdagavond te repeteren. 

 

Het belang om op twee verschillende avonden te werken is voor het bestuur groot. 

Ten eerste om onze doelstelling te halen om met alle betrokkenen één verenigingsgebouw te 

gebruiken. Vervolgens om kosten te besparen op het vervangen en in stand houden van het 

slagwerkinstrumentarium (op dit moment hebben we uitgebreid slagwerk staan op beide 

locaties). 

Daarnaast kunnen we, door te spelen op twee verschillende avonden, muzikanten gemakkelijker 

tijdelijk of structureel bij beide orkesten betrekken. 

 

Door de beschikbaarheid van onze 

instructeur Tonn van de Veerdonk zijn 

we eerst in gesprek gegaan met de 

verschillende andere slagwerkgroepen, 

waar Tonn bij actief is. Zo zijn er 

gesprekken geweest met de 

slagwerkgroepen in Vinkel, Nuland en 

Berlicum.  

 

Tegelijkertijd is er een onderzoek 

gedaan onder leden, waarbij duidelijk is 

geworden dat de maandag de gunstigste 

avond is om met het huidige ledenbestand van de slagwerkgroep te repeteren.  

 

Toen bleek dat er met geen van de andere verenigingen, waar Tonn mee werkt verschuivingen 

mogelijk waren, hebben we een onderzoek gehouden in het harmonieorkest. De sectiehoofden 

hebben onderzoek gedaan bij de leden hoe de beschikbaarheid op de andere avonden is.  

Hieruit is gebleken dat alleen de donderdagavond een optie is (slechts één van de huidige 

leden gaf aan dat het een ongunstige avond is).  

De andere drie avonden gaven een 

duidelijk beeld van verhindering van 

een grote groep leden. Maandag en 

dinsdagavond kennen een 

onmogelijke verhindering van ruim 

een kwart van het huidige 

ledenbestand. De woensdagavond 

geeft een verhindering van 40%, 

terwijl de vrijdagavond voor de 

helft van het korps een probleem is.  

 

Op dit moment zijn we actief met 

instructeur Tonn van de Veerdonk 

op zoek naar een oplossing. Hier worden binnenkort de leden bij betrokken middels een 

voortgangsgesprek. Doelstelling blijft om met ingang van 1 augustus 2014 allemaal in dezelfde 

ruimte te repeteren. 
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Wil jij meehelpen in de beheercommissie? 
Ons prachtige nieuwe onderkomen zal straks beheerd moeten gaan worden. Gelukkig hebben 

we al enkele leden of direct betrokkenen gevonden, die hier een rol in willen spelen. Via deze 

weg doen we een oproep aan alle leden. Wil je zitting hebben in de beheercommissie?? Lijkt 

het je leuk om actief te zijn in het beheer van ons nieuwe verenigingsgebouw?? Stuur uiterlijk 

1 december een mailbericht naar voorzitter@st-servaes.nl  

 

De taken van de beheercommissie zullen zijn: 
Gebouw: 

• Het uitvoeren van kleine reparaties (evt. betrekken van andere leden)  

• Het toezicht houden op het nakomen van leveringsafspraken van derden (o.a. 

reparatie/onderhoud aan gebouw)  

• Melden bij bestuurslid huisvesting van technische problemen en daar waar mogelijk zelf de 

vervolgactie uitvoeren 

• Sleutelbeheer organiseren 

• Aansturen van schoonmaak van het gebouw 

 

Horeca: 

• Organiseren van het barbeheer 

• Afspraken maken met andere partijen over gebruik horeca (onderhuurders, eenmalige 

gebruikers) 

• Inkopen doen  

• Voorstellen doen voor vervangen van apparatuur behorende bij de horecafaciliteiten. 

 

Verhuur: 

• Contacten onderhouden met vaste onderverhuurders 

 

Algemeen: 

• Reguliere afstemming met bestuur over lopende afspraken verhuur en gebruik 
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Meedenken over nieuwe naam  
Nu we steeds dichter komen bij het moment dat we onze nieuwe locatie gaan betrekken, zul je 

binnenkort worden uitgenodigd om een nieuwe naam te bedenken voor onze verenigingsruimte. 

Binnenkort zal jullie een prijsvraag worden aangeboden. Misschien kun je alvast je gedachten 

wat laten gaan over de verschillende repetitieruimten en de gemeenschapsruimte.  

 

Wordt binnenkort vervolgd.  

 

     
 

    

 

   
 

   Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 


