VERSLAG VAN HET BESTUUR
OVER DE GANG VAN ZAKEN IN 2018 EN OVER HET GEVOERDE BELEID
1. ALGEMEEN
Het jaar 2018 is naar de mening van het bestuur te kenschetsen als een dynamisch jaar met vele
activiteiten en uitvoeringen. Met nieuwe muikanten, een nieuw bestuurslid, een nieuwe
ondersteuner financieel, 2 geboorten binnen de Rosa familie. Deelname aan vele dorpsactiviteiten;
Intensivering van de samenwerking met Margraten en natuurlijk het fantastisch geslaagde
evenement MAESTRO samen met Ben Blom voor het Parkinsonfonds.
In dit jaarverslag zullen wij hier nader op ingaan waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de talrijke
(muzikale) andere activiteiten in 2018.

2. BESTUUR
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd met als belangrijkste agendapunten:
• Ramona Smeets Volders heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld.
• Uitbreiding voor het bestuur kunnen vinden in de persoon van Martijn Valk
• Ondersteuning bij de financiële taken door Roger Caelen.
• Fundraising WK cyclocross
• Deelname Maestro project
• Evaluatie bijeenkomst muziekverenigingen bij de gemeente.
• Voorbereiding / Evaluatie ALV
• Samenwerking Margraten continueren. O.a. concerten en verschillende overleg structuren.
• Project school: Voorjaarsconcert.
• Diploma uitreiking op de muziekschool. Emma Döppen A examen en Sophie Döppen C
examen.
• Organisatie Rosa markt
• Organisatie Zomerconcert
• Ondersteuning bij organisatie mergelwandeling
• Voorbereiding jubileum 2020 met Paul Mulders namens de tamboers tav de Taptoe voor 12
september 2020.
• Solisten concours Geulvallei. 3 deelnemers en allen meer dan 80 punten gescoord.
• Samenwerkende verenigingen Sibbe IJzeren.
• Deelname kersconcert georganiseerd door zangvereniging Eendracht.
• Organisatie Nieuwjaarsreceptie Sibbe.
Het bestuur heeft in 2018 1 maal overleg gepleegd met de Dirigent Hub van Wissen over de gang
van zaken muzikaal en de instroom van jeugdige muzikanten.
Met Rene Heuts, namens Harmonie St Rosa lid van de Stuurgroep Samenwerking Concordia/St Rosa,
heeft het bestuur 1 maal overleg gepleegd over de voortgang en de stand van zaken.
De verbinding met het Tamboerkorps en het jeugdorkest The Next Generation wordt vanuit het
bestuur onderhouden door Jean Roks.
In het kader van de samenwerking met Margraten is er regelmatig bilateraal overleg tussen de
voorzitters van beide verenigingen.

3. SAMENWERKING CONCORDIA/ST ROSA
De kwartiermakers Jean Thomassen en Rene Heuts hebben in 2018, op verzoek van beide besturen,
een advies gegeven hoe richting en invulling te geven aan het verdere proces van samenwerking. Dit
heeft geresulteerd in een aantal concrete actiepunten die vanuit de samenwerking zijn opgepakt.
HACO (Harmonie Commissie).
De gezamenlijke HACO is een adviesorgaan aan het overkoepelend bestuur van de beide
verenigingen. De HACO heeft als taak om jaarplannen op te stellen en af te stemmen met als doel om
zowel uitdagende muzikale activiteiten samen te hebben maar ook de dorpsactiviteiten een goede
invulling te kunnen blijven geven.
De HACO is samengesteld uit de dirigenten Jos Dobbelstein en Hub van Wissen; uit de muzikanten
Cyrina van der Bolt, Nicky Queis, Joris Kockelkoren en Edwin Molin.
De HACO heeft inmiddels geadviseerd over het programma 2019.

Afstemming jeugdopleidingen.
In 2018 hebben een tweetal afstemmingsoverleggen plaats gevonden tussen de 2
opleidingscommissies, de dirigenten en afvaardigingen uit de 2 besturen met als thema de
afstemming op het gebied van de opleidingen en de integratie daarin van het jeugdorkest. Met de
vakdocenten van beide verenigingen heeft een gezamenlijk overleg plaatsgehad over uniformering
van aanpak.
In 2019 zal de concrete invulling van de integratie van de jeugdopleidingen plaatsvinden.

Coördinatie samenwerking bestuurlijk.
Uit de beide besturen is een bestuurlijk coördinatieteam gevormd dat de samenwerking zal
coördineren en als verbindingsschakel optreedt tussen de beide verenigingen.
Dit team bestaat uit Robert Kaelen, Wim Heuts, Saskia Smeets en Gaston Hertog.
Op advies van de HACO is besloten vanaf 2019 jaarlijks deel te nemen aan 1 Federatieconcours;
In 2019 bij De Geulvallei en in 2020 bij de LZW als Margraten gastheer zal zijn.
In 2018 zijn we 2 keer in deze samenstelling bij elkaar geweest.

Deelname aan Pitch Rabobank
Onder aanvoering van Christel Frints heeft een team, samengesteld uit beide verenigingen, met
succes deelgenomen aan een pitch van de Rabobank voor het verkrijgen van
verenigingsondersteuning. Op basis van de ingediende pitch en de daarop volgende
verenigingsintake ontvangen wij via het Huis voor de Sport Limburg intensieve ondersteuning in
personele capaciteit bij ons samenwerkingsproject.
In de ALV van 15 april 2019 zullen de (tussen)uitkomsten worden gepresenteerd.

4. PROJECT MAESTRO
Met zowel het jeugdorkest als het harmonie orkest met aanvulling vanuit Concordia hebben we deel
genomen aan dit 3 daags project georganiseerd door Ben Blom als sponsorproject voor het Parkinson
fonds.
Dit is een bijzonder geslaagd evenement geworden met een opbrengst van euro 8.000,00 voor het
Parkinsonfonds.

5. SAMENWERKING HEILIG HART SCHOOL INZAKE MUZIEKPROJECT /
JEUGDOPLEIDING
Onze aanpak, onder coördinatie van Magda Slootbeek-van Laar, steunt op 3 pijlers: Schoolproject,
Individuele opleiding door vakdocenten en het Jeugdorkest.
Reeds enkele jaren hebben wij met de H. Hartschool een samenwerking waarbij wij professionele
muziekdocenten en muziekinstrumenten ter beschikking stellen waarmee leerlingen les wordt
gegeven en geprobeerd wordt hen interesse voor blaasmuziek bij te brengen. In 2018 hebben wij,
samen met H. Hartschool, met subsidie van het Maxima fonds het schoolproject vastgelegd tot en
met het schooljaar 20120/2021. Hierbij krijgen ca. 30 leerlingen een instrument van de harmonie en
les van vakdocenten. Inmiddels heeft ons dit ca.20 leerlingen opgeleverd waaronder 2 tamboers die
individueel lessen ontvangen.
Jeugdige , maar zeker ook oudere, muzikanten in opleiding worden vervolgens enthousiast gemaakt
om deel te nemen aan het Jeugdorkest onder leiding van Hub van Wissen.
Vanuit het jeugdorkest is de volgende stap de overgang naar het grote orkest.

6. OVERZICHT (MUZIKALE) ACTIVITEITEN 2018
Januari
8 januari: Nieuwjaarsreceptie Sibbe, goede opkomst en een gezellige bijeenkomst omlijst met hapjes
verzorgd door Hub en René.
14 januari: Nieuwjaarsconcert in samenwerking met Harmonie Concordia uit Margraten. Een mooi
concert waarvan iedereen heeft genoten. Voor de muzikanten was het fijn om weer eens in een
groot gezelschap te musiceren.

Februari
Eerste weekend februari hebben leden geholpen bij de WK Cyclocross.
11 februari grote carnavalsoptocht te Sibbe, goed verlopen met een mooie groep.

Maart
Op 2, 3 en 4 maart werd het Maestro weekend georganiseerd door Ben Blom. Het was een groot
succes. Op vrijdag was er een optreden van de Sappige Boys en waren er deelnemers vanuit de
verenigingen. Op zaterdag waren de deelnemers uit de plaatselijke politieke partijen aan de beurt.
Zondagavond volgden de (oud) burgemeesters. Per avond waren er 3 prijzen: publiek, orkest en jury.
De opbrengst van maar liefst € 8.000,= ging naar het ParkinsonFonds.

18 maart: voorspeeldag bij Harmonie Concordia.

24 maart: Jaarvergadering.

April
Geen activiteiten.

Mei
20 mei Opluisteren Heilige Mis communicantjes.

Juni
3 juni: processie.

11 juni aanwezigheid van enkele leden op kermismaandag te Margraten.
23 juni Concert leerlingen BS Heilig Hart groep 5/6 met optreden van de drumband. Deze geslaagde
samenwerking heeft al meerdere nieuwe jonge leden opgeleverd. De komende 3 jaar zal het project
in ieder geval nog doorlopen.

28 juni: Jubileum SV Sibbe, drumband en Jean Roks waren aanwezig namens de Sint Rosa.
30 juni, we kunnen terug kijken op een geslaagd zomerconcert van de gezamenlijke harmonieën St
Rosa en Concordia en het jeugdorkest met soloptredens van Jos Dobbelstein (Saxofoon) en Roy
Willems (zang).

Juli
22 Juli St. Rosamarkt, leden verzorgden o.a. parkeervoorziening en de bar voor de Blokhut.

Augustus
Als eerste activiteit na de zomervakantie werd de nieuwe den binnengehaald waarbij de drumband
voor het nodige ceremonieel zorgde. De harmonie en het zangkoor verzorgden de muzikale inbreng
tijdens de heilige mis op zondag en is gezamenlijk naar de begraafplaats gegaan.

September
16 september vond de marsparade in Valkenburg plaats. De tamboers hebben voor het tweede jaar
op rij de wisselbeker gewonnen.

Oktober
Op 6 oktober vond een concert van harmonie Concordia plaats met aanvulling van leden van Sint
Rosa, ter gelegenheid van 50, 60 en 65 jarige huwelijkskoppels.
Een dag later op 7 oktober vond de Mergelwandeling plaats met 850 deelnemers. Het Sibberhuuske
was een ideale pauzeplek voordat het laatste deel door de grot gewandeld werd.

November
11 november: Opening carnavalsseizoen, goede opkomst van de harmonie.
18 november Solistenconcours Geulvallei te Schin op Geul waar 3 jonge muzikanten van Sint Rosa
aan deel namen. Charlot Hassink, Emma Döppen en Anouk Caelen scoorden allemaal boven de 80
punten! Een top prestatie waarvoor hulde.

December
Zondag 9 december trad onze drumband op in de Harmoniezaal te Heugem tijdens het slagwerkgala.
Op zondag 16 december vond in Café a/d Kirk het jaarlijkse kerstconcert plaats met zangvereniging
Eendracht. Het werd een gezellige middag in een vol café.
25 december: H. Mis 1e kerstdag
29 december: Wafelactie

