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In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze bijzondere 
Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019. 

 
Mandy Verhoeven eerste 
vrouwelijke voorzitter 
Muziekvereniging Servaes 
 

De algemene ledenvergadering van 

Muziekvereniging Servaes heeft op donderdag 

21 maart Mandy Verhoeven uit haar midden 

gekozen als haar nieuwe voorzitter. Voor het 

eerst in de bijna 90-jarige geschiedenis van de 

vereniging heeft Muziekvereniging Servaes een 

vrouwelijke voorzitter. Mandy volgt Lambert van 

der Ven op, die een jaar geleden de 

voorzittershamer al had neergelegd. Tijdens de ledenvergadering kreeg Mandy de voorzittershamer 

officieel overhandigd door haar voorganger Lambert van der Ven. 

 

Mandy is geen onbekende voor de vereniging. Ze is al vele jaren een vertrouwd gezicht op de eerste rij van 

ons harmonieorkest. Als ervaren fluitist is zij trouw iedere donderdagavond aanwezig bij de repetities. Ook 

bestuurlijk draagt Mandy al vele jaren haar steentje bij. Sinds 2007 is zij de penningmeester van onze 

vereniging. Als accurate beheerder van de penningen, met jaarlijks vele lofuitingen vanuit de 

kascontrolecommissie, heeft zij laten zien dat de financiën van onze vereniging bij haar in goede handen 

waren.  

 

Mandy motiveerde haar kandidatuur met de boodschap veel uitdaging te zien in het leidinggeven aan een 

dynamische organisatie. Het afgelopen jaar heeft zij, na het afscheid van Lambert van der Ven en bij 

absentie van een nieuwe voorzitter, de rol van vicevoorzitter op zich genomen. Gedurende die periode 

heeft zij mogen ervaren dat de functie van voorzitter een mooie taak is om te vervullen. Het geeft haar 

enorm veel plezier en energie om als voorzitter samen met collega bestuursleden, alle leden en vrijwilligers 

te werken aan een gezonde toekomst van de vereniging waarin de kernwaarden kwaliteit, plezier, samen 

doen, verbinden en vernieuwen centraal staan. Deze ervaring heeft haar doen besluiten een switch te 

maken ten aanzien van haar bestuurlijke taken: van penningmeester naar voorzitter.  

 

De vereniging is blij dat Mandy deze stap zet en dat de functie van voorzitter vanuit het eigen bestuur 

worden ingevuld. Haar jarenlange bestuurlijke ervaring komt zeker ten goede aan de continuïteit van de 

vereniging. De vereniging zocht een daadkrachtige bestuurder, die leiding kan geven aan een 
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vrijwilligersorganisatie, die affiniteit heeft met muziek, maar zeker ook iemand met visie op de plek van de 

vereniging in de lokale gemeenschap en dit met een passend netwerk kan behouden en versterken. Het 

afgelopen jaar heeft Mandy ons laten zien dat deze rol haar zeer zeker is toevertrouwd.  

 

Vacature penningmeester 
Deze nieuwe rol voor Mandy brengt echter met zich mee dat Muziekvereniging Servaes op zoek moet naar 

een nieuwe penningmeester. Zie jij jezelf deze uitdaging aangaan? Of heb je een tip van iemand die past bij 

deze functie? Of wil je meer informatie? Neem contact op met onze voorzitter Mandy Verhoeven 

(voorzitter@muziekverenigingservaes.nl of 06-48103687) of secretaris Myrtille Verhagen 

(secretaris@muziekverenigingservaes.nl of 06-21633503).  

 

Afscheid van Annemarie Deckers en welkom aan Ellen Pouwels  
Tijdens de goed bezochte vergadering namen we afscheid van Annemarie Deckers als bestuurslid. Zij heeft 

zich enkele jaren zeer verdienstelijk ingezet voor o.a. de jeugd en opleidingen, de kledingcommissie en 

donateursactie. Waarvoor grote dank! Annemarie legt haar bestuurstaken neer, maar ze blijft zich wel 

inzetten als muzikant en vrijwilliger voor onze vereniging. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.  

 

Met het vertrek van Annemarie ontstond binnen het bestuur de vacature van algemeen bestuurslid. Het 

bestuur is verheugd dat zij een nieuw bestuurslid konden presenteren tijdens de ledenvergadering, 

namelijk Ellen Pouwels. Na het tellen van de stemmen, bleek dat de leden veel vertrouwen in Ellen hebben. 

We zijn blij dat we Ellen mogen verwelkomen aan onze bestuurstafel.  

 

Door alle bestuurswisselingen kan het zijn dat de onderlinge taakverdelingen binnen het bestuur herzien 

moeten worden. Het bestuur zal de komende periode de taakverdelingen nader onderzoeken. Mochten er 

veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij jullie hierover informeren.   

 

Pluim van Servaes 2018 voor Lambert van der Ven 
Tijdens de ledenvergadering werd de Pluim van de vereniging over het jaar 2018 toegekend aan voormalig 

voorzitter Lambert van der Ven. Lambert heeft zich jarenlang ingezet als bestuurder van deze vereniging. 

 

De Pluim is een erkenning voor jarenlange verdienste voor de 

vereniging en wordt door het bestuur toegekend op basis van 

door leden aangereikte nominaties. De leden nomineerden 

Lambert vanwege zijn deskundigheid en grote betrokkenheid 

bij de vereniging sinds vele jaren. In het begin als zeer 

betrokken ouder en echtgenoot bij het lidmaatschap van zijn 

kinderen en vrouw Dionne en sinds 2006 als zeer gewaardeerde 

bestuurder. De eerste 2 jaar in de rol van secretaris. Daarna 

hanteerde hij 10 jaar de voorzittershamer van onze vereniging. 

Lambert heeft in maart 2018 de voorzittershamer neergelegd 

om een stapje terug te doen. Daarmee kwam een einde aan 12 

jaar bestuurlijke inzet door Lambert.  
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Leden waarderen Lambert als mensenmens met talent voor 

het verbinden van mensen en partijen. Ook is er waardering 

voor zijn 100% inzet bij diverse commissies, waar hij zichtbaar 

met volle teugen van genoot. Enkele bijzondere projecten 

springen uit het oog. Zo stond het zoeken naar een 

verenigingsgebouw en daarna de verbouwing en inrichting 

van De Muziekfabriek onder zijn leiding. Ook was hij de 

kartrekker van de stuurgroep van diverse grote 

Promsconcerten. En de naamswijziging van Harmonie Sint 

Servaes naar Muziekvereniging Servaes heeft hij 

gecoördineerd. Gelukkig is Lambert ook na zijn aftreden als 

voorzitter nog steeds enorm betrokken bij onze vereniging.  

 

Na afloop van de ledenvergadering werden vele persoonlijke felicitaties en bedankjes aan Lambert 

overgebracht. Zijn deskundigheid en bestuurlijke inzet kreeg vandaag met de uitreiking van de Pluim een 

meer dan verdiende waardering voor menselijke betrokkenheid in de vereniging en de gemeenschap.  

 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen?  
Neem contact op met secretaris Myrtille Verhagen: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
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