Ben je een nieuw lid?

Commissies

Welkom, fijn dat je lid bent geworden van onze vereniging. Wij hopen dat je je bij ons thuis voelt en
wensen je heel veel speelplezier toe.

Veel zaken binnen onze vereniging worden geregeld
door de volgende commissies:
- barcommissie
- evenementencommissie
- jeugdcommissie
- muziekcommissie
- reiscommissie
- sponsorcommissie
- uniformencommissie.
Wil je ook je steentje bijdragen? Doe dan mee in een
van de commissies! Neem hiervoor contact op met
een van onze bestuursleden.

Waar staan we voor?
In deze informatiefolder vindt je in beknopte vorm
informatie over onze vereniging. Mis je iets of heb
je vragen, neem dan contact op met een van onze
bestuursleden.

Bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Rob Koster (0478-531742)
Monique Wijnhoven (0478-532567)
Jan Vermazeren (0478-531902)
Joep Feldmann (06-33528675)
Roland Jochijms (06-48348418)
Marjo Swinkels (06-22754124)

Dirigent

Bart Partouns (06-23979623)

Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van het dorp. Daarom zijn we present
bij veel dorpsactiviteiten.
Daarnaast willen we natuurlijk samen ook aansprekende muziek maken. Leuk voor ons zelf én voor de
toehoorders.
Dat proberen we te bereiken via een gevarieerd repertoire. We geven regelmatig een concert of werken aan een project. Dat doen we ook samen met
andere verenigingen, vooral met fanfare Concordia
uit Wanssum.

Repetitie

Beschermheer

Wim Janssen

Secretariaat

Plein 3
5863AT Blitterswijck
tel:
0478-532567
06-22087343
www.moedenijver.nl
info@moedenijver.nl

Bank
KvK

NL70 RABO 01567 3060 50
40164060

De vaste repetitieavond is op maandag van 20.00 tot
22.00 uur in het gemeenschapshuis. Afmelden uitsluitend bij de dirigent.
Als dat nodig is voor een concert of evenement worden extra repetities gepland.

Muziekstukken
Het muziekarchief wordt beheerd door John Pijpers
(0478-531744). Het muziekarchief is gedigitaliseerd.
Te spelen werken worden aan de leden toegemaild,
die deze zelf kunnen uitprinten.

Instrumenten
De instrumenten worden aangeschaft, onderhouden
en verzekerd door de vereniging en in bruikleen aan
de leden gegeven. Instrumenten zijn erg duur, ben
er daarom zuinig op! Zorg dat de ventielen en pompen gangbaar blijven, vooral in de vakantieperiode.
Is er een probleem, meld het dan bij het bestuur.

Jeugdopleiding
Wij zijn trots op onze muziekopleiding! Veel kinderen beginnen met blokfluitles en kiezen aansluitend voor een instrument. De opleidingen worden
verzorgd door muziekschool Crescendo ()basisschool) of door ons ingehuurde vakdocenten (Speulplats Meerlo). Op dinsdag spelen op school alle leerlingen samen in een jeugdorkestje.
Eenmaal per twee weken oefenen de gevorderde
leerlingen een half uur vóór de repetitie samen onder leiding van Bart Partouns. Het eerste kwartier
van de repetitie ook samen met de fanfare. Doel:
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samen muziek maken en al wennen aan het spelen
in het grote orkest.
Wij werken samen met basisschool St. Anna bij het
project muziek in de klas. Alle groepen krijgen één
keer per week muziekonderwijs.
De opleidingskosten komen voor een groot deel voor
rekening van (de ouders van) de leerling. Voor leerlingen die nog niet meespelen in het orkest wordt
een korting verleend die gelijk is aan de helft van
de contributie.
Voor de jeugdopleiding wordt elk jaar een afzonderlijke folder gemaakt met daarin de actuele stand
van zaken.

Contributie
Deze wordt elk jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Voor 2018 bedraagt deze:
jonger dan 16 jaar
€
81,50
16 jaar of ouder
€
102,50.
De contributie wordt in juni in rekening gebracht.
Bijna alle leden hebben hiervoor een machtiging tot
automatische incasso afgegeven. Dit kun je regelen
met Jan Vermazeren.
De contributie is verschuldigd vanaf het moment dat
een instrument beschikbaar wordt gesteld. Dan start
ook het lidmaatschap. Als het lidmaatschap in de
loop van een jaar wordt beëindigd blijft de contributie over het hele lopende jaar verschuldigd.
Jeugdleden in opleiding die nog niet meespelen in
het orkest betalen de helft van de normale contributie.

Einde lidmaatschap
We hopen dat je nog lang lid wil blijven van onze
vereniging. Mocht je toch besluiten om te stoppen,

dan moet je het lidmaatschap opzeggen. Bespreek
dat zelf met de dirigent dat en meld dit schriftelijk
of via mail bij het secretariaat.

Communicatie
Je wordt op verschillende manieren op de hoogte
gehouden van alles wat er speelt. In de pauze van
elke repetitie geeft de voorzitter actuele mededelingen en is er een informatiebord. In het Dorpsjournaal staat elke week een info-pagina. Deze ontvangt
ook iedereen via mail. De agenda staat ook op onze
website. Ook krijg je informatie via mail. Als je emailadres wijzigt, geef het dan meteen door aan het
secretariaat. Daarnaast maken we ook gebruik van
een groeps-app.

Statuten / huishoudelijk reglement
De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk
reglement. Beiden zijn in de algemene ledenvergadering van maart 2015 opnieuw vastgesteld. Iedereen heeft deze via mail ontvangen.
Nieuwe leden kunnen deze krijgen via het secretariaat en vinden op onze website.

Jaarvergadering
Elk jaar houden we in maart een algemene ledenvergadering. Dan komen o.a. het jaarverslag en het
financiële verslag van het voorafgaand jaar aan de
orde. Iedereen ontvangt ruim te voren alle stukken.

Financiën

jaar en hiertoe fysiek in staat zijn, doen hieraan
mee. Elk jaar wordt hiervoor een schema opgesteld.
Daarnaast houden we in december een donateursactie en proberen we via zelfwerkzaamheid geld bij
elkaar te brengen. Ook doen we mee aan de jaarlijkse gezamenlijke Goede Doelen Collecte.

Sponsoren
We zijn er erg blij met de onmisbare ondersteuning
en de daaruit blijkende waardering van onze sponsoren, in geld maar zeker ook in natura.

Mit de Muziek Mit
Dit is de vriendengroep van de fanfare. Zij ondersteunt de vereniging waar mogelijk. Zo hebben zij
al enkele keren de aanschaf van een nieuw instrument mogelijk gemaakt.

Reiskas
De reiskas biedt de mogelijkheid om maandelijks te
sparen voor een meerdaags uitstapje met de hele
vereniging. Als je hieraan wilt deelnemen, vraag dan
een formulier aan Jan Vermazeren.
De inleg blijft jouw eigendom. Kun je niet mee? Dan
krijg je deze terug.

Vaste activiteiten
We sluiten aan het begin van de zomervakantie het
seizoen af met een gezamenlijke barbecue. Ook vieren we regelmatig het Caeciliafeest. Beiden worden
op toerbeurt door de leden georganiseerd.

Het kost veel geld om onze vereniging in stand te
houden. Daarom zamelen we o.a. elke maand oud
papier en ijzer in. Alle leden, die ouder zijn dan 16
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