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I N L E I D I N G

 

Dit boekje is bedoeld voor alle potientële

muzikanten, vrijwilligers, donateurs of

(bestuurs)leden. 

In zo min mogelijk woorden zullen we zo veel

mogelijk van onze vereniging uitleggen zodat je

snel een goed beeld van ons kan krijgen. 

Veel leesplezier!
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R E P E T I T I E S

'SAMEN muziek maken' moet inmiddels wel bekend in

de oren klinken. Dat doen we in principe elke vrijdag

vanaf 20.00 tot 22.30 in het gemeenschapshuis in

Neerbeek o.l.v Jacques Cuypers. Tijdens schoolvakanties

en feestdagen nemen we meestal ook vrij. In aanloop

naar een groot concert plannen we soms een extra

repetitie. Dat kan dan bijvoorbeeld op een zaterdag of

zondag.

Tijdens de repetitie is er ook een pauze. Een aantal

leden nemen verschillende drankjes mee en verkopen

deze tegen lage prijs. De opbrengesten komen ten

goede van de Activiteitencommissie, waar later meer

over te lezen valt

Leden verwachten we in principe elke week te zien,

maar we weten dat werk of andere afspraken in de weg

kunnen zitten. Daarom kan je je makkelijk afmelden via

afmelden@sint-callistus.nl of Gerly, een van de

bestuursleden. Niet-leden die wel willen meesspelen

maken afspraken met het bestuur en/of de dirigent.



H E T  B E S T U U R

Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging, die

vaak ook op de vrijdagavond meespelen. Monique

steijvers is voorzitter en speelt saxofoon. Devin

Lemmens is secretaris en speelt melodisch slagwerk.

Ben de Loo is alegmeen bestuurslid en speelt Drums.

De nieuwste toevoeging is Gerly, die optreedt als

penningmeester en bugel bespeelt.

Het bestuur richt zich met name op externe zaken

zoals afspraken met de gemeente, samenwerking met

andere verenigingen en PR. Natuurlijk behoudt het

bestuur ook het overzicht over alle zaken die binnen de

vereniging afspelen en organiseert het de

grote/langdurige projecten. Binnen de vereniging zijn

de leden aan zet. Er wordt daarom opgeroepen vooral

mee te denken en mee te doen.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de

Algemene LedenVergadering van maart. In Januari

wordt vaak een bijeenkomst georganiseerd om na te

denken over de toekomst van de vereniging. Het

bestuur zelf vergadert maandelijks.



C O M M I S S I E S

Binnen de vereniging zijn leden dus aan zet. Dit

gebeurt voornamelijk via commissies en werkgroepen. 

De Muziekcommissie bepaalt in overleg met de

dirigent het repetoire dat elke vrijdag op de pepetire

ligt. Zij zorgen er ook voor dat de stukken via de site

beschikbaar zijn.

De Activiteitencommissie zorgt dat er, naast alle

concerten en evenementen, ook een aantal leuke

activiteiten zijn voor de leden en enventueel familie. Zo

is er vaak een cadeautje bij sinterklaas en jaarlijks een

BBQ. De commissie kan incidenteel om een eigen

bijdrage vragen.

Lief & Leed houdt zich bezig met het versturen van

kaartjes aan alle vrijwilligers en leden op verjaardagen

en bij ziekte.

Het instrumentarium wordt beheerd door Els en de

uniformen door Anja. 

Elk jaar wordt ook een groep samengesteld die zich

bezig houdt met de organisatie van de rommelmarkt

en de wandeltocht. Dit zijn de grote inkomstenbronnen

van de vereniging.



L I D M A A T S C H A P  E N
B I J D R A G E N

Voordat je lid wordt, heb je 3 maanden waarin je de

vereniging zonder kosten kan leren kennen. Als je

besluit lid te worden van onze vereniging ga je 17.50

euro contributie per maand betalen. Hiervoor wordt

een intrument per beschikking gesteld en zaken als

een tas en pepitre, wanneer nodig. Daarnaast ben je

natuurlijk welkom op alle repetities en activiteiten.

Leden onder de 16 zijn volgens onze statuten 'junioren',

zij worden natuurlijk vertegenwoordigd door hun

ouders.

Als nieuw lid betaal je ook eenmalig 35 euro voor een

nieuw uniform. Je krijgt hiervoor een passend en hemd,

een jas en een stropdas. Wanneer jouw maat er nog

niet is, besteld de vereniging deze voor je. Sinds ons

nieuwe uniform hebben we geen petten meer en

mogen leden zelf een zwarte broek regelen.

We bieden, bij wijze van uitzondering, ook een

mogelijkheid om muzikant te worden zonder

lidmaatschap. Dan betaal je een maandelijkse bijdrage

van 12.50 euro. Hierdoor kan je mee repeteren en

spelen, maar krijg je bijvoorbeeld geen uitnodiging voor

de ALV. Zo houden we de vereniging gezond en

benaderbaar voor iedereen.



O P L E I D I N G

We bieden aan al onze leden (muzikanten dus niet) 5

jaar aan opleiding. Dit kan zijn omdat je pas net bent

begonnen of juist weer herstart. Het lesgeld is 17.50

euro voor jongeren en 25 euro voor volwassenen.

Onze ZPP'ers zorgen er voor dat de opleiding je

enthousiast maakt voor muziek. De theorie en praktijk

balans wordt daarom op jou afgestemd. We geloven

dat het proces belangrijker is dan cijfer en er zijn

daarom geen examens, maar bijvoorbeeld wel

voorspeeldagen.

We hebben een afspraak dat onze docenten in

Neerbeek lesgeven in de basisschool of in de studio van

de docent zelf. Dit kan je zelf met de docent afspreken. 

Wil de docent eerst eens ontmoeten voordat je begint?

Een proefles is zeker mogelijk. Op dit moment geeft

Ron Coolen slagwerk, Jacques Cuypers klein koper en

Dirk Bosman trombone. Ook voor andere instrumenten

gaan we graan op zoek naar een docent.



C O N C E R T E N

Zoals gezegd, we zijn niet prestatiegericht. We doen

daarom niet mee aan concours. Natuurlijk willen we

ons repetitoire wel graag aan het Neerbeekse publiek

tonen.

Dit doen we in de kerk bij de communiemis, de

processie, de callistusmis en kerstmis. Daarnaast geven

we ook concerten zoals Boete Blaoze of een

kertconcert in het dorp. We voorzien ook veel live

muziek bij carnavalsactiviteiten zoals de carnavalsmis,

het pekskesbal, de receptie en de optocht. Tot slot

doen we ook nog een aantal extra dingen elk jaar zoals

sinterklaas ophalen op het governement en optredens

bij verzorginshuizen.

Een deel van de optredens doen we in ensemblevorm

om de last op de leden te verminderen. 



A N D E R E
E V E N E M E N T E N

Repetities, opleiding, interne activiteiten, het is allemaal

heel leuk, maar het kost ook geld. Het kost allemaal

meer dan leden via contributie of leerlingen via lesgeld

betalen. Daarom zijn er ook een aantal evenementen

per jaar die bedoeld zijn om onze vereniging te

financieren. 

Dit zijn bijvoorbeeld de wandeltocht en de

rommelmarkt, maar ook de donateursactie mag niet

vergeten worden. Er is ook een team dat oud papier in

het dorp ophaalt. We verwachten van leden dat ze op

enige wijze aan deze activiteiten meehelpen.

Leden kunnen vaak niet mee doen aan alle concerten

en evenementen. Daarom wordt de vereniging niet

alleen ondersteund door muzikanten, maar ook door

een grote groep vrijwilligers. Sommige mensen zie je

maar een keer per jaar,  anderen bij elk evenement. We

zijn blij met alle hulp en vrijwlligers worden door de

activiteitencommissie dan ook voor enkele activiteiten

uitgenodigd.



C O M M U N I C A T I E

Bijna alle informatie wordt centraal via de website ter

beschikking gesteld. Leden én muzikanten krijgen een

account waamee ze muziekwerken kunnen

downloaden. Leden kunnen met dat account ook

mededelingen en de maandelijkse nieuwsbrief lezen. 

Zo nu en dan wordt er ook een mail met belangrijke of

aanvullende informatie verstuurd. 

Leden die dat willen, kunnen ook nog aansluiten bij de

whatsappgroep. Daarin worden extra herinnering

gestuurd en af en toe leuke informatie onderling

gedeeld. 

Muzikanten, vrijwilligers en donateurs wordt enkele

keren per jaar een bericht gestuud om ze op de hoogte

te houden vaan onze jaarplanning en prestaties.



S A M E N W E R K I N G

De LEDEN zorgen SAMEN voor deze verengiging, maar

een vereniging is natuurlijk niets zonder samenwerking

met andere organisaties.

Sinds vorig jaar hebben we een samenwekring met de

BSO en Basischool De Bron. We verzorgen daar

muziekonderwijs in de tussenschoolse opvang.

Misschien is al opgevallen dat we veel samen doen met

de carnavalsvereniging De Doorzetters. We geven niet

alleen veel concerten daar, maar staan ook wel eens in

de gaderobe. Andersom steunen zij ons ook.

Ook met de andere muziekverenigingen in Beek

werken we graag samen.

We zijn aangesloten bij de Limburgse Bond

Muziekgezelschappen, de Koninklijk Nederlandse

Muziek Organisatie en de Koninkijke Wandel Bond

Nederland.



A F L S U I T I N G

info@sint-callistus.nl

0683500563

Tot slot nog een aantal namen en weetjes, die niet op

andere pagina's pasten. Als je lid wordt, wordt je ons

huishoudelijk reglement voorgelegd. Dit is een

uitwerkingen van onze statuten zodat alle rechten en

plichten duidelijk zijn. Ook zal je verschillende

documenten moeten invullen zoals een

aanmeldformulier, automatische incassomachting en

toestemmingsformulier over privacy. Dit lijkt veel, maar

we helpen je er vlug doorheen.

Natuurlijk is het onmogelijk om alles over onze

vereniging in een document te vertellen. Ook is de

gezellige sfeer natuurlijk alleen te voelen als je eens een

kijkje komt nemen. We bieden een ruime proefperiode

aan alle geïnteresseerden aan. 

Vragen kunnen gestuurd worden naar:


