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Terugblik Algemene Ledenvergadering 2020
Afgelopen donderdagavond 24 september vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Vanwege de corona-uitbraak is de jaarlijkse ledenvergadering in maart 2020 niet door gegaan.
Gelukkig kon het dit keer wel doorgang vinden. Het was een drukbezochte avond. We danken
iedereen die aanwezig was. Hieronder een korte terugblik op de besproken agendapunten:
De agenda was ingedeeld in 2 delen. Tijdens het eerste deel heeft het bestuur de leden
geïnformeerd over zaken zoals de Proms, het poetsen van De Muziekfabriek; waarover meer te
lezen is in deze nieuwsbrief.
Vanzelfsprekend zijn ook traditionele agendapunten aan de orde gebracht. Voorzitter Mandy
Verhoeven presenteerde het financieel jaarverslag van 2019. Ook gaf ze een financieel inkijkje in
het boekjaar 2020. De begroting voor 2020 is voor de corona-uitbraak opgesteld door het bestuur,
toen niet wetende dat 2020 zo’n bijzonder jaar ging worden en waarbij met name vele inkomsten
uit concerten en de baromzet zullen achterblijven. Vandaar dat we jullie de financiële cijfers
hebben laten zien met daarbij de opmerking dat alles onzeker en onder voorbehoud is. Secretaris
Myrtille Verhagen presenteerde het sociaal jaarverslag van 2019. Opvallend waren de vele
succesvolle, leuke concerten die we uitgevoerd hebben. Trots denken we terug aan The Passion in
Concert, Oldies back on stage, concert in de Kersouwe t.g.v. 25 jaar Bernheze, het dinerconcert 75
jaar bevrijding, de Pietenband bij de Sinterklaasintocht en het Pannenkoekenconcert.
Ook namen we afscheid van bestuurslid Els
Verdonk. Eigenlijk had het bestuur al
afscheid genomen van Els, namelijk tijdens
de bestuursvergadering van februari. Toen
niet wetende dat we toch een paar extra
maanden gebruik mochten maken van Els
haar expertise. Na ruim 10 jaren actief te
zijn geweest te zijn in het bestuur als
bestuurslid Muziekcommissie wordt het tijd
om het stokje over te dragen. Helaas
hebben we de vacature nog niet kunnen
invullen en gaat de Muziekcommissie als
zelfsturende commissie aan de slag. We
bedanken Els voor haar jarenlange inzet
voor de vereniging!
Mooi nieuws is dat Fred Verkuijlen met overtuiging is herbenoemd als algemeen bestuurslid voor
een periode van 2 jaar! Wij zijn blij met het vertrouwen dat de leden geven.
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Ook de uitreiking van de Pluim is een traditie tijdens de algemene ledenvergadering. Vorig jaar
hebben we de Pluim van 2018 mogen uitreiken aan onze voormalig voorzitter Lambert van der
Ven. Nu vroeg het bestuur zich af of het in september nog wel tijd is om terug te blikken op 2019?
Wij vonden van niet. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen dit jaar geen Pluim van 2019 uit te
reiken. We blijven ons samen inzetten voor de vereniging. Mocht je iemand bedenken waarvan jij
denkt dat hij/zij de Pluim verdient, laat het dan – ook tussentijds – weten aan het bestuur.
Op de agenda stond ook een stemming over de wijziging van de statuten. Het bestuur wil onze
statuten herzien o.a. vanwege onze naamwijziging van Harmonie Sint Servaes naar
Muziekvereniging Servaes. In samenwerking met de notaris zijn nieuw, hedendaagse concept
notulen opgesteld. Voor een statutenwijziging hebben we 2/3 deel van de stemmen nodig voor
akkoord. Gelukkig blijkt uit de stemming dat we dat ruim halen. Met dit resultaat kan het Dagelijks
Bestuur naar de notaris voor het formaliseren van de statuten en onderteken van de akte.
Het tweede deel van de algemene ledenvergadering is het bestuur specifiek in gesprek gegaan
met de muzikanten van het harmonieorkest. Het zal de muzikanten van het harmonieorkest niet
ontgaan zijn dat we in een ‘dip’ zitten. Het bestuur heeft input van de muzikanten gevraagd om de
situatie positief om te buigen. Vanuit vertrouwen is een open en eerlijk gesprek gevoerd met de
leden. We bedanken iedereen voor zijn/haar input en we hopen dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid pakt richting een positieve ‘flow’.

Ook geen Proms in 2021
Wat hadden we graag ons 90-jarig jubileum dit jaar gevierd met een spetterend Proms weekend.
De corona-uitbraak gooide echter roet in het eten. In het voorjaar liet de Stuurgroep Proms jullie
al weten dat zij na de zomervakantie zouden besluiten de organisatie wel/niet op te gaan pakken
voor een Proms weekend in de herfstvakantie van 2021. Afgelopen woensdag is de Stuurgroep
Proms tot de conclusie gekomen ook de organisatie voor Proms 2021 te bevriezen. Vanwege de
vele risico’s – enerzijds vanuit gezondheidsoverwegingen, anderzijds financieel – vindt de
Stuurgroep het niet verantwoord om de organisatie nu op te starten. We hadden graag met z’n
allen naar een Proms weekend toegeleefd, maar we denken dat dit op dit moment de enige beste
beslissing is. We gaan op zoek alternatieve manieren voor concerten. Creatieve ideeën zijn altijd
welkom!

Schoonmaakploeg De Muziekfabriek zoekt hulp!
Tijdens de algemene ledenvergadering is nogmaals een oproep gedaan dat de schoonmaakploeg
van De Muziekfabriek versterking zoekt. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak
iedereen aan de beurt is om te poetsen. Op dit moment is iedereen 1x per 6 weken aan de beurt.
Aanmelden kan bij Marijke Strik.

Dankwoord Els Verdonk: Afscheid en een nieuw begin
Zoals jullie nu ondertussen weten ben ik definitief gestopt met zowel mijn bestuursfunctie als met
de muziekcommissie. De Corona heeft mijn termijn met een half jaar verlengd, aangezien de ALV
van maart verplaatst werd naar september.
Op 21 april 1999 vond de eerste vergadering plaats van de nieuw gevormde muziekcommissie
waarin ik samen met Jan Verhoeven, Eric Verkuijlen, Ruud van der Heijden, Martje van den Broek
en Heidi Juijn gestart ben. Als ik dan mijn map met notulen bekijk (zo gestructureerd als ik ben,
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heb ik alles nog bewaard) zijn we al vele dirigenten (4x), concerten en gebeurtenissen verder. Wat
hebben we met z’n allen al vele mooie, maar ook droevige momenten meegemaakt. Na 3x
gevraagd te zijn voor het bestuur ben ik daar in maart 2010 toegetreden. Ook daarvan heb ik hele
mappen met notulen liggen, maar nu is het mooi geweest.
Uit liefde voor de vereniging en voor de muziek weet ik van mijzelf dat ik voor sommigen weleens
te fanatiek ben, waardoor ik mensen ook weleens gekwetst kan hebben. Dit is nooit persoonlijk
bedoeld geweest, maar heeft altijd een hoger doel gediend, namelijk het beste voor hebben met
de vereniging en eenieder die daar bij hoort.
De uitdaging die ik met mijzelf nu aanga, is het loslaten en daarom zal ik na de repetitie voortaan
gezellig met Loek te vinden zijn in de Pater Noster (als dat weer kan en mag) i.p.v. in Het
Akkoordje.
Bedankt allemaal!
Muzikale groet,
Els Verdonk
“Music was my first love and it will be my last”

Coronamaatregelen: een update!
Ongetwijfeld heeft iedereen meegekregen dat sinds vanavond 18 uur landelijk en regionaal
nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen gelden. Deze maatregelen hebben ook invloed op
onze vereniging. Hieronder een overzicht van de gevolgen van deze maatregelen. Deze zijn in lijn
met de berichtgeving van muziekbond KNMO. Verder blijft ons protocol ‘Bescherming en
Veiligheid bij hervatting activiteiten’ van kracht.

1) Maximale groepsgrootte bij repetities: 30 personen
Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal deelnemers van 30 personen in
de binnenruimte. Het maximum van 30 personen is niet van toepassing op
jeugdactiviteiten voor personen tot 17 jaar. Dit houdt in dat we met de muzieklessen en de
repetities van onze slagwerkgroepen en jeugdopleidingen door kunnen gaan.
Harmonieorkest:
Voor ons harmonieorkest geeft dit maximum van 30 personen een probleem. Ons orkest is
te groot om gezamenlijk te repeteren. Het bestuur heeft besloten om – net zoals voor de
zomervakantie – iedere donderdag van 20.00-22.00 uur te repeteren met een selecte
groep van maximaal 30 mensen. Leden moeten zich verplicht aanmelden voor iedere
repetitie bij Ellen Pouwels (opleiding@muziekverenigingservaes.nl of 06-45486741). Doe
dit wekelijks vóór woensdagavond 21.00 uur. Ook dit keer geldt vol=vol en zonder
aanmelding kan je niet deelnemen aan de repetitie. Deze werkwijze geldt in ieder geval
voor de komende 3 weken (t/m 15 oktober).

2) Sluiten bar ‘Pater Noster’
Gezien de nieuwe maatregelen zijn wij genoodzaakt onze bar ‘Pater Noster’ in De
Muziekfabriek voor de komende 3 weken te sluiten.
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3) Annuleren Online YouTube concert
Het geplande Online YouTube concert laten we niet doorgaan. Nu het harmonieorkest niet
op volle kracht kan repeteren en het onmogelijk is om als totaal orkest op een digitaal
podium te zitten, moeten we concluderen dat een video-opname voor het concert niet
haalbaar is. Dit heeft het bestuur doen besluiten de voorbereidingen voor het Online
YouTube concert stop te zetten. We vinden het heel vervelend, we hadden graag weer met
alle geledingen van de vereniging naar een ‘muzikaal momentum’ toegewerkt. Deze
annulering wil echter niet zeggen dat we het idee van het Online YouTube concert over
boord gooien. Nee, we parkeren het voorlopig. Wie weet komt er een later moment.
We hadden jullie graag een verdere versoepeling willen melden. De situatie is daar helaas niet
naar. We hopen dat de landelijke overheid over 3 weken weer positieve berichten te melden
heeft. Laten we daar met z’n allen aan werken door fysiek contact zo veel mogelijk te beperken,
onderling afstand te bewaren en ons te houden aan de algemene gedragsregels bij
gezondheidsklachten.
Mocht je naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, neem dan contact op met Ellen
Pouwels of Mandy Verhoeven.
Blijf gezond, let op jezelf en op je omgeving!

Stem op Muziekvereniging Servaes bij Rabo ClubSupport!
De jaarlijkse Rabobank ClubSupport actie start aanstaande
maandag! In de periode van 5 t/m 25 oktober 2020 kunnen
leden van de Rabobank stemmen. Dit jaar is het mogelijk om
te stemmen via de Rabo App of als je ingelogd bent op de
website van Rabobank (www.rabobank.nl/clubsupport). Je
ontvangt dus geen stemcode per post; dit is niet meer nodig.
Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen/
stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde
vereniging/stichting mag worden uitgebracht.
DUS GEEF JE STEM AAN
MUZIEKVERENIGING SERVAES!
LET OP: ONZE VERENIGING IS IN DE DEELNEMERSLIJST TE
VINDEN ONDER DE NAAM ‘VER. HARMONIE ST SERVAES’
Mogen wij op jouw stem rekenen? Alvast van harte bedankt!
En vraag ook al je familieleden/vrienden of ze willen stemmen op ‘Ver. Harmonie St Servaes’!
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Promoot proeflessen
Een nieuw schooljaar is ook het
moment voor vele jongeren en
volwassen om na te denken over hun
hobby’s. Help onze vereniging aan
nieuwe leden te komen door het
promoten van proeflessen. We
bieden jong en oud gratis
proeflessen aan op
blaasinstrumenten en
slagwerkinstrumenten of voor de blokfluitklas. Laat jong en oud hun
muzikaal talent ontdekken! Neem contact op met Ellen Pouwels voor
meer informatie: opleiding@muziekverenigingservaes.nl. Of verwijs
mensen naar onze website of de website van Sjors Creatief.

25 jaar Tonn bij Servaes
Op 17 augustus 2020 was Tonn van de
Veerdonk 25 jaar slagwerkinstructeur bij
Muziekvereniging Servaes. Dit hadden we die
dag al klein gevierd door hem te verrassen bij
hem thuis in Berlicum met een bos bloemen
en een fles whisky. 26 september jl. hebben
we Tonn nogmaals verrast met een
surpriseparty bij het Gildehuis. Koffie met
gebak, de grote “Raad De Plaat Show” van
Bart en Thijs met prachtige prijzen, een BBQ,
beugelen en jeu de boules stonden op het
programma.

Onder het genot van een consumptie zijn er
verschillende hoogtepunten opgehaald uit
de afgelopen 25 jaar. Verschillende
Promsconcerten, Oldies Back on Stage,
concoursen, NK’s drummen en bijvoorbeeld
de concerten in de Kersouwe (BZB en Pater
Moeskroen). Het persoonlijke hoogtepunt
van Tonn was het afscheid van Maria van
den Nieuwenhuijzen, zoals Tonn zei: “toen
Bart nog een Bartje was” en ze samen op de
uitvaart hebben gespeeld.
Slagwerkgroep, bestuur en leden willen Tonn feliciteren met dit mooie jubileum. Ook zijn vrouw
Anita verdiend een compliment door Tonn iedere donderdag en daarna iedere maandag af te
staan aan onze mooie vereniging. Tonn, op naar het volgende lustrum met mooie optreden,
plezier in drummen en vooral in goede gezondheid.
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Namens Tonn: Allemaal SUPER bedankt voor deze super leuke dag... het was écht een verrassing
👍👍👍🎊🎊🎊😘😘😘

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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