
 

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER DE GANG VAN ZAKEN IN 2019 EN OVER 

HET GEVOERDE BELEID 

 

1. ALGEMEEN 
 
Als wij nu als Bestuur, vanuit onze huidige Corona-bril, terugkijken naar het jaar 2019 dan lijkt het 

alweer een eeuwigheid geleden dat wij in dat jaar nog zoveel activiteiten hebben mogen uitvoeren. 

Het jaar 2019 was een dynamisch jaar met vele hoogtepunten maar ook momenten van leed. Hierbij 

denken wij met name aan het overlijden van ons erelid en oud voorzitter Rudi Franssen en het 

vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen stoppen van Theo Lodewick als instructeur van de 

Tamboers.  

Het jaar 2019 was ook het voorbereidingsjaar voor het geplande jubileumjaar 2020. 

In dit jaarverslag zullen wij op al deze zaken ingaan waarbij uiteraard ook wordt stilgestaan bij de 

talrijke (muzikale) andere activiteiten in 2019. 

 
 

2. BESTUUR 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd met als belangrijkste agendapunten: 

• Aanvulling commissie opleidingen in de persoon van Jill Cerfontaine 

• Deelname aan Dorps Quiz  

• Voorbereiding jubileumjaar 2020; samenstellen comité; programmering; jubilarissen; 

samenwerking met JCV de Boschule en Kerk 

• Overleg met Gemeente inzake nieuwe subsidie opleidingen 

• Voorbereiding ALV 



• Inventarisatie instrumentarium/analyse instrumentenverzekering 

• Organisatie Rosamarkt 

• Organisatie Zomerconcert 

• Opstellen AVG en verspreiding 

• Optreden tijdens bevrijdingsfeest Sibbe-IJzeren 

• Optreden Kindervallei Houthem (afgelast) 

• Overleg met Tamboers over toekomst/instructeur 

• Deelname Kerstconcert van Zangvereniging Eendracht 

• Uitbreiding PR via Facebook en Twitter; Martine Bastings heeft zich bereid verklaard hierbij 

te ondersteunen; vernieuwen Website 

• Organisatie Nieuwjaarsreceptie Blokhut 

Het bestuur heeft in 2019  1 maal overleg gevoerd met  Dirigent Hub van Wissen over de gang van 

zaken muzikaal en de instroom van jeugdige muzikanten. 

Met Rene Heuts, namens Harmonie St Rosa kwartiermaker bij de samenwerking Concordia/St Rosa 

heeft het bestuur 1 maal overleg gepleegd over de voortgang. 

Inzake de samenwerking met Harmonie Concordia is er regelmatig bilateraal overleg tussen de 
voorzitters van beide verenigingen. 
   
 

3. SAMENWERKING CONCORDIA/ST ROSA 

In de vorige Algemene Leden  Vergadering (ALV) van 15 april 2019 is door Christan Seegers vanuit de 

Rabo-ondersteuning een presentatie gegeven over de stand van zaken van de samenwerking en een 

aantal mogelijke modellen van samenwerking. Door de aanwezige leden is destijds ingestemd met 

het onderzoeken van het vormen van een maatschappelijke coöperatie. 

Dit onderzoek is helaas blijven steken in gebrek aan urgentie voornamelijk als gevolg van drukte bij 

de organisatie van uitvoeringen e.d. en daarna door de uitbraak van Corona. 

Wel kan geconcludeerd worden dat de samenwerking bij de jeugdopleidingen en het jeugdorkest 

goed verloopt. Voor de harmonieorkesten geldt dat er ook in 2019 mooie concerten/uitvoeringen 

zijn gerealiseerd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de muzikale voorbereidingen van deze 

concerten zeker niet optimaal en zeker niet bevredigend zijn voor zowel dirigenten als muzikanten. 

De opkomst bij de gezamenlijke voorbereidings-repetities, zowel in Sibbe als in Margraten, verschilt 

sterk  en van een optimale voorbereiding is dus geen sprake. 

Momenteel wordt gewerkt aan een gezamenlijk actieplan om hierin verbetering te krijgen. 

 

4.  SAMENWERKING HEILIG HART SCHOOL INZAKE MUZIEKPROJECT / 

JEUGDOPLEIDING 

De aanpak van de integrale jeugdopleiding, onder algehele coördinatie van Magda Slootbeek-van 

Laar, steunt op 3 pijlers:  

1. Schoolproject 

2. Individuele opleiding door vakdocenten 

3. jeugdorkest Next Generation 



Schoolproject 

De samenwerking met de H. Hartschool, waarbij wij professionele  muziekdocenten en 

muziekinstrumenten ter beschikking stellen, verloopt nog steeds uitstekend. Jaarlijks ontvangen ca 

30 leerlingen een instrument van de harmonie en les van vakdocenten. De lopende overeenkomst, 

met subsidie van het Maxima-fonds, loopt tot het einde van het schooljaar 2020/2021. Momenteel 

zijn wij in overleg met de school over een mogelijk vervolg. 

 

Individuele opleiding door vakdocenten 

De laatste jaren studeren ca. 20 aspirant-muzikanten bij gekwalificeerde vakdocenten voor het 

behalen van een muziekdiploma A, B, C, of D. 

De Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft met terugwerkende kracht tot het jaar 2019 een nieuwe 

subsidieregeling ingevoerd voor de gedeeltelijke bekostiging van deze opleidingskosten. Met de 

ouders van deze leerlingen hebben wij inmiddels afspraken gemaakt over een financiële 

ingroeiregeling waarbij de kosten van deze opleidingen voor 1/3-1/3-1/3 omgeslagen worden over 

de gemeente, ouders en harmonie. 

Voor de continuïteit van onze vereniging is deze opleiding van levensbelang. 

 

Jeugdorkest Next Generation 

Jeugdige, maar zeker ook oudere muzikanten in opleiding, worden gestimuleerd om muziek te 

maken via het jeugdorkest Next Generation onder leiding van onze dirigent Hub van Wissen. 

 

5. VOORBEREIDING JUBILEUMJAAR 2020 

In de 2e helft 2019 hebben wij als bestuur de voorbereidingen opgestart voor het jubileumjaar 2020, 

90 jaar Harmonie en 60 jaar Tamboers met liefs 17 jubilarissen. Tezamen met een gevormd Jubileum-

comité hebben wij voorbereidingen getroffen voor de programmering zowel inhoudelijk als 

financieel. Daarbij hebben wij ook verbindingen gelegd met zowel het Kerkbestuur ( 150 jaar Kerk) 

als de CV De Boschuulkes (6 x 11 jaar). 

Inmiddels hebben wij, als gevolg van de Corona-ontwikkelingen, helaas moeten besluiten de 

geplande jubileumactiviteiten in 2020 af te gelasten en door te schuiven naar 2021.   

 

6. STRATEGISCH PLAN 2015-2019 / BELEIDSPLANNEN 

In maart 2015 is door de ledenvergadering een Strategisch Plan vastgesteld voor de periode 2015-

2019. Gezien de huidige onzekerheden als gevolg van Corona, en de voorziene opzet van een  

geactualiseerd samenwerkings-kader met Margraten voor de komende jaren, stellen wij als Bestuur 

voor zowel het Strategisch Plan voor de komende jaren als het Beleidsplan voor 2020 voorlopig on 

Hold te zetten. 

 



7. OVERZICHT (MUZIKALE) ACTIVITEITEN 2019 

 

Januari 

Na de traditionele nieuwjaarsreceptie in de blokhut volgde 20 januari de eerste muzikale activiteit 

van 2019, het gezamenlijke nieuwjaarsconcert van Harmonie St. Rosa en Harmonie Concordia in het 

Huis van de Burger te Margraten op zondag 20 januari. In een volle en uitverkochte raadszaal werden 

diverse werken ten gehore gebracht. Het concert werd opgeluisterd door twee bijzondere solisten, 

niemand minder dan dé zanger van het Limburgse levenslied Frans Croonenberg en accordeonist 

Carlo Plaum. 

 

Februari 

Op zaterdag 23 februari vond te Margraten een gezamenlijk concert van Harmonie Concordia / St. 

Rosa plaats met Harmonie St. Martinus uit Opgrimbie. Er werden o.a. al eerder gespeelde werken ten 

gehore gebracht zoals Pavanne, La Alhambra en Funiculi-Funicula Rhapsody. 

 

Maart 

Carnavalsoptocht, zondag 3 maart 

Ook dit jaar werd de 

carnavalsoptocht op 

carnavalszondag te Sibbe-IJzeren 

weer van muzikale begeleiding 

voorzien. Een extra reden om dit te 

doen was omdat ons lid van de 

tamboers Lucien, en  zoon van 

bestuurslid Harrie Blom , dit jaar 

prins was.  

 

 

 

 

Voorspeeldag te Margraten, zondag 17 maart 

Zondag 17 maart jl. vond in een goed gevuld Gemeenschapshuis Oos Heim te Margraten de jaarlijkse 

Voorspeeldag/Open Podium plaats van de samenwerkende jeugdopleidingen van Harmonie 

Concordia en Harmonie St. Rosa. Maar liefst 35 optredens brachten een uiteenlopend repertoire aan 

stukken ten gehore. Naast solistische optredens waren er ook enkele duetten en zelfs kwartetten. Na 

afloop vielen diverse muzikanten in de prijzen. 



       

            

 

 

April 

Deelname Geulvallei Concours door gezamenlijke Harmonieën en drumband, zaterdag 6 april 

Zowel (gezamenlijke) Harmonie als drumband namen op zaterdag 6 april deel aan het Geulvallei 

treffen. Diverse werken werden ten gehore gebracht, met als eerste beoordeelde werk Dance 

Variants. Eindwerken waren Paris Montmartre en Funiculi-Funicula. De Tamboers brachten o.a. 

Pumpernickel, Giubilio en Neptunis Mars ten uitvoering. Zowel Harmonie als Tamboers kregen als 

beoordeling Zeer Goed. 

 



Rudi Franssen overleden 

Op 14 april 2019 is ons erelid en oud voorzitter Rudi Franssen ons op 81 jarige leeftijd ontvallen. De 

afscheidsmis in een overvolle kerk werd muzikaal omlijst door de harmonie. Daarna werd hij door de 

harmonie begeleid naar zijn laatste rustplaats. Wij denken met warme gevoelens en veel respect 

terug aan dit markante lid van onze harmonie en dorpsgemeenschap. 

 

Terugtreden instructeur Tamboers 

In deze zelfde periode heeft instructeur Theo Lodewick van de Tamboers aangegeven dat hij wegens 

gezondheidsredenen na bijna 50 jaar heeft besloten te stoppen als instructeur. 

 

Algemene jaarvergadering, 15 april 

Er werd onder andere verslag gedaan van de vorderingen van de samenwerking met concordia en de 

oplopende kosten van de muzieklessen werden aan de orde gesteld.  

 

Mei 

Deelname aan Dorpsquiz  Kiek wat veer Weite 

Op 11 mei nam onze vereniging liefs met 3 teams deel aan de dorpsquiz 2019 onder het motto Kiek 

wat veer Weite. 

Schoolconcert, zaterdag 18 mei 

Vrolijk zijn met muziek was de titel van het slotconcert 2018-2019 van de samenwerking met de 

basisschool op 18 mei. Voor het concert was de hal van de basisschool omgetoverd tot een 

concertzaal. 

   



   
 

Als afsluiting van het concert voerden alle leerlingen samen het werk Up Town Funk uit. Het publiek 

liet zijn waardering hiervoor blijken met een daverend applaus. 

 

Juni 

Kindercommunie, zondag 9 juni 

Ook dit jaar begeleidde de Harmonie de communicanten weer vanaf school naar de kerk, en werd de 

mis muzikaal opgeluisterd. 

 

Processie, zondag 23 juni 

Twee weken na de communie vond op een warme zondag de processie plaats. Dit keer stond de 

ronde door Sibbe op het programma. Een vlotte jonge kapelaan uit Heer verzorgde de dienst en liep 

mee in de ommegang. Na de processie was er een gezellig samenzijn voor het gehele dorp en kermis. 

    



    

Foto’s processie: Koen Smeets 

 

Bezoek van Bisschop Harrie Smeets, 30 juni 

Zondag  30 juni bracht de 24e Bisschop Van Roermond, Monseigneur Harrie Smeets een bezoek aan 

ons dorp. De Bisschop bezocht onder andere de Rosa Kapel, de ondergrondse kapel en het 

mergelmuseum in de groeve en het café.  Ook een delegatie van onze harmonie was 

vertegenwoordigd. We kijken terug op een geslaagd bezoek. 

        

 

Juli 

Zomerconcert. 6 juli 

Ook dit jaar vond weer een gezamenlijk zomerconcert plaats van de harmonieën uit Margraten en 

Sibbe in het Sibberhuis. Onder de stralende zomerzon traden achtereenvolgens de Tamboers Sint 

Rosa, de Drumband van Harmonie Concordia, het Jeugdorkest The Next Generation en de 

gezamenlijke Harmonieën op. Speciale gasten waren Amber Huijnen (zang) en Leon Dijkstra (piano). 

Na afloop was er een sfeervolle en smakelijke barbecue om de zomer op gepaste wijze in te luiden. 



 

     

   



      

              

 

Nijmeegse Vierdaagse 

Op vrijdag 19 juli was onze drumband weer present bij het binnenhalen van wandelaars op de 

slotetappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit maal mocht het korps meelopen met de militairen, wat 

extra cachet gaf. Op onderstaande foto ziet u hoe onze drumband onder toeziend oog van Limburgs 

Gouverneur Theo Bovens de deelnemers muzikaal begeleidt op de laatste meters van de vierdaagse. 

   

Foto’s Ger Hindriks 



Rosamarkt 

Dit maal werd de Rosamarkt voor de laatste maal door de tafeltennisvereniging georganiseerd. Vanaf 

2020 zullen de gezamenlijke verenigingen zorg dragen voor de organisatie. Net zoals voorgaande 

jaren droeg onze harmonie bij in de organisatie, onder andere door het verzorgen van de bar naast 

de Blokhut. De hamburgers waren al vroeg uitverkocht en ook de drankverkoop verliep prima dit 

jaar. Samen met de Jonkheid verzorgde onze vereniging weer het parkeren. Dank voor de wederom 

prettige samenwerking. 

          

        

 



 

Augustus 

Zaterdag 24 augustus toog onze Jonkheid weer naar het Vijlenerbos om een geschikte den uit te 

zoeken, en deze vervolgens mee terug te nemen naar Sibbe. Zoals gebruikelijk werd het binnenhalen 

van de den muzikaal begeleid door de drumband. Nadat zaterdagavond de den overeind gezet werd 

en zondagochtend de door de harmonie opgeluisterde mis geweest was kon de kermis echt 

losbarsten.  

 

September 

Viering 75 jaar bevrijding Sibbe-IJzeren 13 september 

Op 13 september 1944 werd Sibbe-IJzeren bevrijd door Amerikaanse troepen. Vandaar dat het 

kernoverleg Sibbe-IJzeren in samenwerking met verenigingsleven en camping De Linde een 

bevrijdingsfestival organiseerde op camping De Linde.  

 

    

 

Marsparade Schin op Geul en jubileum Fanfare Sint Cornelius 

Van 19 t/m 22 september vierde Fanfare Sint Cornelius uit Schin op Geul haar 100 jarig bestaan. 

Uiteraard was harmonie Sint Rosa van de partij om onze vrienden uit Schin op Geul te feliciteren. 



Oktober 

Gezamenlijk concert met harmonie Concordia in Zichen-Zussen-Bolder 

Op 13 oktober gaf het gecombineerde korps Sint Rosa – Concordia een concert bij onze zuiderburen 

in Zichen-Zussen-Bolder.  

 

Mergelwandeling 

De mergelwandeling is inmiddels een traditie die niet meer weg te denken is uit onze 

activiteitenkalender. Dit maal was dat een bezoek aan het Pantheon van carnavalsvereniging De 

Militophile, een deel van de grotten waar je normaal gesproken nooit komt. 

 

November 

In het najaar vond ook de donateursactie plaats. Wij merken dat veel dorpsgenoten onze harmonie 

een warm hart toedragen en dit met een donatie onderstrepen, waarvoor wij uiteraard dankbaar 

zijn. 

 

December 

Kerstconcert met zangvereniging Eendracht 

Ook in 2019 heeft de harmonie met zangvereniging Eendracht weer een gezamenlijk concert 

gegeven in Café a/d Kirk. In een vol café werden op zondag 15 december diverse stukken ten gehore 

gebracht. 

 

 



       

 

 

Opluistering van de heilige mis op eerste kerstdag 

Ook tijdens de heilige mis op eerste kerstdag waren Harmonie en Zangkoor weer present om een 

bijdrage te leveren. De muzikale omlijsting maakt de mis altijd extra feestelijk. De vele aanwezige 

parochieleden konden genieten van de muziekstukken tijdens de dienst in de mooie akoestiek van 

onze monumentale kerk. 


