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Verslag Algemene Ledenvergadering 

  

 

Muziekvereniging 

OBK Erp 

Verslag van : Algemene Ledenvergadering 04-04-2018 

Locatie        : Van Haandel 

Aanwezig    : 

Afwezig m.b.v.v: 

Ca. 60 leden van Muziekvereniging OBK 

Liliane Pieters, Marianne Hagelaars, Susanne 
Vissers, Nicky Verwegen, Anne Kerkhof 

 

Opening 

Voorzitter Tijn opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij richt een speciaal 

woord van welkom aan de aanwezige ereleden.   

Tevens geeft hij woorden aan het gemis van Peter Ketelaars en het recente overleden ere-lid 

Bert Manders.  

 

Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 05-04-2017 

De vergadering stelt het verslag vast zonder opmerkingen met dank aan Daniëlle van Kol.  

Tijn voegt toe dat de repetitiekanjer, vorig jaar uitgereikt aan Willy Kerkhof, Theo van Brussel en 

Peter Ketelaars, na het overlijden van Peter definitief aan Angela is geschonken.  

 

Verslag van activiteiten 2017  

Tijn licht in het kort de activiteiten van 2017 toe met in het bijzonder het solistenconcours 

Meierijstad Cup, de afscheidsdienst van Peter Ketelaars, het Jubilarissenconcert en het Jumbo 

Muziekfestival. Tevens wordt NOIZZ benoemd en geeft Tijn aan dat er veel energie is gestoken 

in dit Promsconcert voor de jeugd. Tijn vermeldt dat NOIZZ in 2020 zal terugkeren. Hij besluit 

de opsomming met het kerstconcert met Terpsichore.  
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Bespreking voornaamste activiteiten 2018 

Tijn licht in het kort de voornaamste activiteiten van 2018 toe. Alle activiteiten zijn terug te 

vinden in de agenda op de website.  

 

Financieel verslag boekjaar 2017 penningmeester en verslag kascommissie  

Kari licht het financieel jaarverslag toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. Een 

eenmalige grote uitgave die even wordt belicht is de uitgave aan de nieuwe kostuums.  

De kascommissie, bestaande uit Helma van der Heijden en Karin van de Wijdeven, wordt 

gevraagd of de kas door hen goed werd bevonden. De commissie geeft aan dat alles er keurig 

uit ziet. Tijn bedankt Kari en dat wordt ondersteund met een applaus van de vergadering.  

Begroting 2018: 

Kari licht de begroting toe voor 2018 met daarin in het bijzonder opgenomen het concours van 

de slagwerkgroep. Tevens geeft Kari aan dat er voor 2018 specifieker begroot kon worden op 

het jeugdkamp omdat deze vorig jaar voor het eerst heeft plaats gevonden.   

Het financieel jaarverslag wordt met een applaus goedgekeurd.  

 

Martijn van Wanrooij vraagt hoe het er de komende jaren uit gaat zien na een aantal jaren 

opeenvolgend uit te komen op een negatief saldo.  

Tijn geeft aan dat het grootste deel van de inkomsten wordt binnen gehaald door de leden zelf. 

Voorbeelden hiervan zijn het ophalen van oud papier, de donateursactie en Vrienden van OBK. 

Deze activiteiten zullen dan ook zeker gehandhaafd worden. Tijn geeft aan dat dit punt altijd bij 

het bestuur onder de aandacht is en dat er gezocht blijft worden naar manieren om inkomsten 

te vergaren. Hij benoemt dat er binnen de gemeente Meierijstad op dit moment een 

harmonisatie van het subsidiebeleid aan HaFa’s plaats vindt. Bij de nieuwe subsidieregeling zal 

OBK er gunstiger uit komen ten opzichte van voorgaande jaren.   

Tot slot wordt er een nieuwe kascommissie samengesteld. Joke van Asseldonk biedt zich 

hiervoor aan dus de commissie van volgend jaar zal bestaan uit Karin van de Wijdeven en Joke 

van Asseldonk.  

 

Bestuursverkiezing 

Daniëlle van Kol treedt af. Tijn richt een speciaal woord van dank aan Daniëlle voor haar inzet 

en betrokkenheid in het bestuur en bij OBK.  

Kari Beekmans treedt af.  Ook voor Kari is er een speciaal woord van dank voor haar inzet en 

betrokkenheid in het bestuur en bij OBK.  

Hiermee zijn er twee openstaande vacatures. Het bestuur draagt Judith van den Acker en Imke 

van Lankveld voor. De leden stemmen hiermee in met een applaus.  
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Meerjarenplanning 2017 tot en met 2021  

Het 100-jarig bestaan in 2020 wordt hier uitgelicht. Jan van de Wijdeven vertelt aan de hand 

van een PowerPointpresentatie wat tot nu toe de ideeën zijn met betrekking tot “Het Blauwe 

Uur”.  

Tevens geeft Tijn aan dat hij de afspraak heeft gemaakt met de Heemkundekring dat zij in 2020 

het thema Muziek zullen behandelen, met daarbij extra veel aandacht voor het 100-jarig 

bestaan van OBK.  

 

Beleidsplan 2018 - 2022 

In juni 2017 is de Commissie Beleidsplan begonnen aan een update van het beleidsplan. De 

commissie bestond uit Jori van de Akker, Judith van den Acker, Wern van Asseldonk, Carla 

Nijhuis, Thijs van Stiphout en Tijn van Brussel. Het beleidsplan is afgerond en hiermee up-to-

date.  

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering over het beleidsplan.  

 

Repetitiebezoek 

Tijn geeft aan dat de absentielijst vanaf nu óók structureel wordt bij gehouden bij de 

slagwerkgroep.  

De repetitie kanjer is dit jaar gewonnen door Willy Kerkhof en Nico van Brussel. Zij ontvangen 

beiden een speldje en de wisseltrofee.  

 

Jubilarissen 

Enkele leden worden gehuldigd in verband met een jubileum bij OBK: 

Thijs van Stiphout wordt gehuldigd voor zijn 12,5 jarig lidmaatschap. Er wordt live verbinding 

gemaakt met Thijs die op het moment van de algemene ledenvergadering in Finland verblijft.  

 

Ere-lid Piet Vermunt wordt gehuldigd omdat hij 40 jaar betrokken is bij OBK. Dit wordt 

ondersteund door een applaus van de vergadering.  

 

 

Rondvraag en sluiting  

Karin van de Wijdeven: 

Karin merkt op het jammer te vinden dat  het Molenparkconcert op dezelfde datum plaats vindt 

als de ‘Witte Gij Ut’ Kwis.  

Tijn geeft aan het hiermee eens te zijn, echter is de Kwis zonder overleg en aankondiging een 

week naar achteren geschoven.  
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Tijn vraagt de vergadering welke leden niet beschikbaar zijn op 23 juni 2018. Het is direct 

zichtbaar dat veel leden op 23 juni verhinderd zijn. Ter plekke wordt besloten dat het concert op 

30 juni 2018 blijft staan.  

 

Theo van de Ven:  

Theo vraagt om geluidsschermen tussen het slagwerk en de bassectie. Tijn reageert hierop dat 

dit de aandacht heeft van het bestuur en dat hierover op korte termijn een beslissing wordt 

genomen.  

 

Sonja Meulepas: 

Geeft namens de MOG aan dat er een ledenwisseling heeft plaats gevonden. Will Barten is 

gestopt bij de MOG en Daniëlle Wansink is voor Will in de plaats gekomen. Sonja roept alle 

leden op om contact te zoeken met leden van de MOG indien er ideeën zijn over de 

muziekkeuze.  

 

Will Barten:  

-Will vraagt of de vormgeving van het jubilarissenconcert in het vervolg een aandachtspunt kan 

worden voor het bestuur. Hij vindt het nu een enorme chaos na afloop met de receptie waarbij 

jubilarissen dwars door de zaal heen lopen in plaats van dat zij ergens netjes staan opgesteld. 

Tijn geeft aan dat dit de aandacht heeft bij het bestuur.   

-Will vraagt via deze rondvraag aan Jan van de Wijdeven hoe en wanneer de toneelclub wordt 

benaderd voor Het Blauwe Uur. Jan reageert dat dit nog plaats moet vinden. Tevens geeft Will 

aan dat hij door de Heemkundekring is benaderd om voor beeldmateriaal te zorgen van OBK 

van de afgelopen 100 jaar. Hij vraagt hierbij wat de precieze verwachtingen zijn en op welke 

manier dit zal worden gepresenteerd. Tevens doet hij een oproep aan alle leden of zij wellicht 

nog filmmateriaal van OBK hebben. Indien dit het geval is, graag overleg hierover met Will.  

 

Tonny van der Heijden: 

Tonny vraagt of de jeugd die op dit moment tot 21.00u repeteert, niet tot 22.00u kan blijven.   

Tijn geeft aan dat de jeugd altijd start met een overlapping van opleidingsorkest naar het 

harmonie orkest door in het begin deels met beide orkesten mee te spelen. Deze overlapping 

duurt in principe maar een korte periode.  

Gerrit Kerkhof richt namens de leden aan alle bestuursleden nog een woord van dank.  

 

Sluiting: 22.25u 

 

Verslag : Manon van Brussel 
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Activiteitenkalender 

2018 ACTIVITEITEN ACTUEEL 

Woensdag 3 januari Promotie muziekinstrumenten bij Ter Aa bij activiteitendag Omnipark De 
Brug door enkele jeugdleden van Funtastic 

Donderdag 11 januari Optreden hoornsectie bij “Erp Ontmoet” 

Zaterdag 20 januari Jeugdprinsreceptie Erp Funtastic (opstap- en opleidingsorkest) 

Zondag 28 januari Solistenconcours Meierijstad Cup (Alicia Peelen en Guus van Dijk) 

26, 27, 28 januari en 2,3 februari Optreden Slagwerkgroep tijdens Erpse Pronkzittingen 

Vrijdag 9 februari Jeugdpronkzitting Funtastic 

Zaterdag 3 maart Uitwisselinsconcert Funtastic in Ravenstein (opstap- en opleidingsorkest) 

Woensdag 7 maart Terugkomavond NOIZZ Funtastic 

Zondag 11 maart Solistenconcours slagwerk Berlicum (Roy van Nuland) 

Woensdag 4 april Algemene Ledenvergadering 

Zondag 8 april Jeugd Jumbo Muziekfestival Funtastic  

Zondag 22 april Onderling solistenfestival Muziekvereniging OBK 

Vrijdag 27 april Serenade koninklijke onderscheidingen 

Vrijdag 4 mei Dodenherdenking Boerdonk 

Zondag 27 mei Serenade communicanten 

Woensdag 30 mei OBKracht 2018 

Zaterdag 2 juni Jeugdactiviteit OBK+  

Zondag 3 juni Scheveningen Muziek Festival 

Zaterdag 16 juni Nederlands Kampioenschap SMP te Berlicum Roy van Nuland 

Zondag 17 juni Antoniusprocessie Keldonk 

Zondag 24 juni Funtastic On Tour  

Woensdag 27 juni Zomerconcert Funtastic 

Vrijdag 29 juni Final Master Recital Jop Schellekens 

Zaterdag 30 juni Molenparkconcert 

Donderdag 12 juli Serenade 60-jarig huwelijk familie Verbruggen (Hoek) 

Vakantie 11 juli t/m 16 augustus Alle geledingen van OBK 

Zondag 7 oktober Uitwisselingsconcert Funtastic in Zijtaart  

Zondag 7 oktober Serenade 60-jarig huwelijk familie Verbruggen (Simeonshof) 

Zaterdag 13 oktober Jubilarissenconcert 

Woensdag 17 oktober Funtastic naar De Efteling 

Zondag 21 oktober Hap & Trap 

Zaterdag 3 november Jumbofestival slagwerkgroep te Zijtaart 

Zondag 4 november Jumbofestival harmonieorkest te Zijtaart 

Zaterdag 17 november Serenade 50-jarig huwelijk Piet en Nita Leenders 

Zondag 18 november Serenade 50-jarig huwelijk Toon en Annie Kanters 

Zaterdag 24 november Intocht Sinterklaas Erp 

Zaterdag 8 december Concours Slagwerkgroep te Etten-Leur en serenade voor de slagwerkgroep 

Zondag 9 december Funtastic Vuur & Vlam 

Woensdag 26 december Kerst OBK 
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Algemeen 

 

Optredens tijdens Erpse Pronkzittingen 

Op 26, 27, 28 januari en 2, 3 februari presenteerde de Erpse carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk 

haar jaarlijkse pronkzittingen. Naast blaaskapel De Durdauwers en voorzitter Tijn van Brussel werkte ook de 

slagwerkgroep Vet & Koel mee aan de 44e editie van de zittingen. De Durdauwers spelen hun muziek al vanaf 

de eerste pronkzitting en Tijn deed een bijzondere en muzikale act tijdens de 3e zittingsavond van dit jaar. 

De slagwerkgroep verzorgde tijdens de Pronkzittingen 2018 de openingsact van alle vijf de showavonden. 

 

Scheveningen Muziekfestival 

Op zondag 3 juni vertrok OBK vroeg in de ochtend richting Scheveningen voor deelname aan het 

Scheveningen Muziekfestival ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Scheveningen. Om 10.00 uur 

stond In Pier Zuid de koffie met cake klaar voor de muzikanten, dirigenten en bestuursleden. Op de boulevard 

bij de kop van de pier speelde het harmonie-orkest onder leiding van Sef Pijpers enthousiast haar repertoire 

voor het (internationale) publiek. Na de lunch was het de beurt aan de slagwerkgroep. Zij vonden een podium 

op het Kurhausplein aan landzijde. Onder leiding van Henk Schellekens speelden de muzikanten van de 

slagwerkgroep een leuk en afwisselend programma. Rond 18.00 uur toog het gezelschap huiswaarts om bij 

Van Haandel na te genieten met een hapje en een drankje. Alles bij elkaar een erg mooie en muzikale dag. 

Jubilarissenconcert 

Op zaterdag 13 oktober presenteerde Muziekvereniging OBK haar traditionele jubilarissenconcert. 

Harmonieorkest en slagwerkgroep, onder leiding van Sef Pijpers en Henk Schellekens, verzorgden het 

programma in Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. 

Ruud van Oosterwijk werd onderscheiden vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap, Lia van Kemenade vanwege 

haar 40-jarig lidmaatschap, Tijn van Brussel vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap en Adri van den Hurk vanwege 

zijn 60-jarig lidmaatschap.  Voorzitter Tijn van Brussel sprak drie van de jubilarissen toe en mocht eveneens 

namens de Brabantse Muziekbond de onderscheidingen uitreiken. Tijn zelf werd toegesproken door Manon. 

 

Concours Slagwerkgroep te Etten-Leur 

Op zaterdag 8 december toog de slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK naar Theater De Nieuwe 

Nobelaer in Etten-Leur om deel te nemen aan de concertwedstrijd van de Brabantse Bond van 

Muziekverenigingen. Onder leiding van Henk Schellekens speelde de slagwerkgroep een 3-tal werken. De 

slagwerkgroep kwam uit in de 3e divisie en behaalde hier met 80 punten een verdiende 1e prijs. Bij terugkomst 

in Erp werden de slagwerkers muzikaal onthaald door collega-muzikanten van OBK.  
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Bestuur 

Voorzitter Tijn van Brussel 
 

Vice-voorzitter Harry Kobus 
 

Secretaris Judith van den Acker 
 

Penningmeester Arno Manders 
 

Bestuurslid Wern van Asseldonk 
 

Bestuurslid Paul van Antwerpen 
 

Bestuurslid Manon van Brussel 
 

Bestuurslid Jesse van Lankveld 
 

Bestuurslid Imke van Lankveld 

 

  

Wern van Asseldonk 2019 

Jesse van Lankveld 2019 

Manon van Brussel 2020 

Paul van Antwerpen 2020 

Tijn van Brussel 2021 

Harry Kobus 2021 

Arno Manders 2022 

Imke van Lankveld 2022 

Judith van den Acker 2022 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2018 tien keer. 

Deze vergaderingen vonden plaats in Evenementencentrum Ter Aa. 

9 januari 6 maart 8 mei 11 september 6 november 

6 februari 3 april 26 juni 16 oktober 4 december 
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Leden, Directie en Repetities 

Leden / Junioren 

 2017  2018 
   
Harmonie-orkest   66   62 
Slagwerkgroep   16   16 
Funtastic   37   43 
Bestuursleden*     5*     3* 
Ereleden     7     6  

            131                  130 

*) niet musicerende bestuursleden 

 

Directie 2018 

Harmonie-orkest Sef Pijpers 

Slagwerkgroep Henk Schellekens 

Jeugdslagwerkgroep Henk Schellekens/Jop Schellekens 

Opleidingsorkest Remco Spierings  

Opstaporkest Remco Spierings  

Assistent-dirigent Tijn van Brussel 

Blaaskapel Giel van de Wijdeven 

 

Repetities 

 

Harmonie-orkest Zaal Van Haandel, woensdag                           19.45 – 22.00 uur 

Slagwerkgroep Ter Aa, Den Uil, donderdag                               20.00 – 22.00 uur 

Jeugdslagwerkgroep Ter Aa, Den Uil, donderdag                               18.45 – 19.45 uur  

Opleidingsorkest Zaal Van Haandel, woensdag                            18.30 – 19.30 uur  

Opstaporkest Zaal Van Haandel, woensdag                            17.30 – 18.15 uur  

Blaaskapel Zaal Van Haandel, woensdag                            22.15 – 23.00 uur 
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 Afmeldprocedure, contributie, instrumenten / 

materialen en uniformen 

 

Afmelden 

voor repetities, serenades, etc.:  

Harmonie orkest 
repetitie 

Arno Manders 
  

Slagwerkgroep  

repetitie 

Henk Schellekens 

Opleidingsorkest / 
opstaporkest repetitie 

Afmeldingen via Nicky Verwegen 

Afmeldingen voor concerten en optredens bij Remco Spierings 

Serenades Bij genoemde personen, uiterlijk tijdens de repetitie voorafgaande aan de datum 
van de serenade 

Concerten Arno Manders en dirigenten van het harmonieorkest of de slagwerkgroep.  

Direct na het bekend worden van de bewuste datum. 

 

Contributie 

Vanaf 01-01-14 bedraagt deze  € 100,- per jaar volgens besluit in de algemene ledenvergadering van 10 april 

2013. 

Instrumenten / materialen 

In 2018 zijn een piccolo, een klokkenspel en een drumstel aangeschaft. 

Kostuums 

De commissie ‘Kostuums’ ziet namens het bestuur toe op het correct dragen van het kostuum in het algemeen 

en in het bijzonder is zij het aangewezen adres waar men terecht kan bij tekortkomingen. Men meldt zich bij 

één van de commissieleden (zie hiervoor het onderdeel ‘commissies’); deze beoordeelt de noodzaak of de 

kleermaker er aan te pas moet komen.   
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Taken 

Taak Omschrijving Contactpersonen 

Oud Papier Commissie ‘Oud Papier-actie’ Zie pagina ‘commissies’ 
Startadres: W. Kerkhof, Hezelstraat 
28, Erp 

OBKrant (Verenigingsblad) Commissie ‘Verenigingsblad’ Zie pagina ‘commissies’ 
Verschijnt 3 keer per jaar 

Opleiding Coördinatie en begeleiding 
namens bestuur 

Imke van Lankveld & Judith van 
den Acker 

 Inhoudelijke coördinatie Imke van Lankveld/Judith vd Acker/ 
Madelijn Jansen & Phoenix 

 Slagwerk Jop Schellekens 

Opleidingsorkest Coördinatie Nicky Verwegen & Liliane Pieters 

Slagwerkgroep Coördinatie Thijs van Stiphout 

Lief en Leed & OBK+ Coördinatie Jesse van Lankveld 

Muziek Bibliotheek bladmuziek Harmonie 
orkest en solisten & mappen & 
verkoop marsenboekjes 

Jesse van Lankveld 

 Bibliotheek bladmuziek 
Slagwerkgroep 

Henk Schellekens 

Kostuums beheer Commissie ‘Kostuums’ Wern van Asseldonk 

Instrumenten Slagwerkgroep (toezicht) Roy van Nuland en Stijn Reijbroek 

 Harmonie orkest (toezicht) Peter van den Tillaart & Willy 
Nabuurs 

 Aankoop en Onderhoud Arno Manders & Peter van den 
Tillaart & Willy Nabuurs 

Klankwijzer Verspreiding Martien van Leuken 

Tamboer-maître  Wern van Asseldonk 

Publiciteit (PR)  Harry Kobus 
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Commissies 

De actuele stand van zaken 

Het bestuur behartigt direct zaken aangaande het harmonieorkest, slagwerkgroep en Funtastic 

(opleidingsorkest, opstaporkest en jeugdslagwerkgroep). In alle genoemde commissies is minimaal één 

bestuurslid vertegenwoordigd. De volgende commissies zijn werkzaam: 

 

Commissie SMOG: MOG harmonieorkest: Commissie Oud Papier-actie: 

Luc van den Acker Imke van Lankveld Paul van Antwerpen 

Paul van Antwerpen Jesse van Lankveld Wern van Asseldonk 

Manon van Brussel Sonja Meulepas Gerrit Kerkhof 

Pepijn van Schaijk Carla Nijhuis Willy Kerkhof 

Thijs van Stiphout Danielle Wansink  

Gilbert van den Tillaart Adviseur: Sef Pijpers  

Rick van der Voort   

Adviseur: Henk Schellekens   

   

Opleidingscommissie: Commissie Financiële acties: Commissie Kostuums: 

Judith van den Acker Arno Manders Wern van Asseldonk 

Madelijn Jansen   

Imke van Lankveld   

Liliane Pieters Commissie Verenigingsblad: Commissie Solistenfestival: 

Nicky Verwegen Paul van Antwerpen Manon van Brussel 

Susanne Vissers Annie Bernardus  

Adviseur: Jop Schellekens Harry Kobus  

Adviseur: Remco Spierings   

   

OBK+: Commissie theaterconcerten  

Manon van Brussel Wern van Asseldonk  

Anouk van Dinter Tijn van Brussel  

Lonneke Jansen Jesse van Lankveld  

Martijn Verhallen   

Karin van de Wijdeven   
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Activiteiten ter financiële ondersteuning 

 

Oudpapier-actie 

Muziekvereniging OBK is sinds 1 januari 2019 vanuit Gemeente Meierijstad officieel aangewezen als ophaler 

van oud papier en karton in Erp. In de drie voormalige gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel waren 

de zaken verschillend geregeld. Er is afgelopen jaar een harmonisatietraject uitgevoerd om in al deze zaken, 

met name rondom afspraken en vergoedingen, één lijn te trekken. 

Twee keer per maand worden aan ons twee en soms zelfs drie zogeheten kraakwagens met chauffeur ter 

beschikking gesteld. Jaarlijks wordt een ophaalschema gemaakt en verspreid. De mannelijke en sommige 

vrouwelijke leden van 18 jaar en ouder (vanwege ARBO-wetgeving) krijgen per jaar een aantal beurten 

toegewezen, die hen verplichten om het oud papier en karton mee op te halen. Deelname aan de oud papier-

actie betekent vrijstelling voor de donateursactie. Vanwege de behoefte die er in het buitengebied duidelijk 

aanwezig is wordt ook in 2018 het buitengebied bezocht. Met de hulp van een aantal vrijwilligers buiten onze 

vereniging wordt op een aantal verzamelpunten het oud papier opgehaald. De coördinatie is in handen van de 

commissie oud papier-actie. De Gemeente Meierijstad garandeert onze vereniging een garantieprijs per 

opgehaalde kilo. Vanuit het uitgevoerde harmonisatietraject is uiteindelijk ook een vaste prijs afgesproken van 

€ 0,05 per kilo. Het is en blijft nog steeds aantrekkelijk om er als vrijwilliger de nodige tijd in te steken en het 

blijft een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging.  

Donateursactie  

De donateursactie wordt gecoördineerd door de commissie ‘financiële acties’ onder leiding van de 

penningmeester. Deze actie vond weer plaats vanaf september en werd uitgevoerd door leden van OBK. In 

2018 werden alle adressen bezocht om ons donateursbestand weer uit te breiden. Arno Manders beheert de 

geautomatiseerde actieboekhouding. Tegelijk vindt via de bank het onderdeel ‘automatische donaties t.b.v. 

OBK’ plaats. Zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering wordt, om de gezamenlijke inspanningen zo 

evenredig mogelijk over alle schouders te verdelen, de donateursactie gedaan door de vrouwelijke en niet 

papier ophalende mannelijke leden van onze vereniging 

Alle leden bedankt voor jullie inzet. 

 

Liefhebbers 

Vrienden of kennissen, die (weer) muziek willen gaan maken? In overleg is er zeker een geschikte plek binnen 

onze vereniging te vinden! 
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Lesgeld en Opleiding 2017-2018 

 

Lesgeld 

De tarieven van de muzieklessen zijn terug te vinden in de opleidingsgids van onze vereniging. Het lesgeld is 

afhankelijk van de lesduur. De huur van een instrument is ook afhankelijk van het gekozen instrument. De huur 

wordt betaald tot men geplaatst wordt in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. Genoemde bedragen zullen 

jaarlijks worden geïndexeerd. 

 

Leerlingenopleiding  

Blaasinstrumenten 

Na de zomervakantie van 2018 volgen, als resultaat van het OBK-kracht project, 4 nieuwe leerlingen les bij 

Phoenix Cultuur (centrum voor cultuureducatie Meierijstad) via Muziekvereniging OBK. In oktober 2018 zijn er 

nog twee leerlingen bijgekomen.  

Naast de nieuwe leerlingen volgen er nog 35 leerlingen les en zetten ze hun opleiding via Muziekvereniging 

OBK voort. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten die verbonden zijn aan de organisatie 

Phoenix Cultuur.  

Examens 

Aan het einde van het cursusjaar worden er op de muziekschool landelijk erkende examens afgenomen. In het 

jaar 2018 behaalden onderstaande leden de volgende diploma’s. 

Naam Instrument Diploma Jaar 

Joep van Dijk Slagwerk A praktijk Mei 2018 

Jorg Bevers Trompet A praktijk Juni 2018 

Meike van Deursen Trompet A praktijk Juni 2018 

Julius Poucki Trompet A praktijk Juni 2018 

Teun Verkuijlen Trompet A praktijk Juni 2018 

Mieke van Deursen Trompet A praktijk Juni 2018 

Marianne Hagelaars Trompet A praktijk Juni 2018 

Eline van der Meijden Trompet A praktijk Juni 2018 

Tessa Tielemans Trompet A praktijk Juni 2018 

Elio Donkers Trompet B praktijk Juni 2018 

Femke van der Cruijsen Trompet B praktijk Juni 2018 

Berry Cuppen Trombone A praktijk Juni 2018 

Mike Ketelaars Hoorn B praktijk Juni 2018 

Mieke van der Staak Klarinet B praktijk Juni 2018 

Lotte Croijmans Klarinet B praktijk Juni 2018 

Veerle Tielemans Fluit B praktijk Juni 2018 

Josephine Roozen Fluit A praktijk Juni 2018 
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DoReMi groep 

In oktober 2016 is er een eerste DoReMi-groep (6 leerlingen) gestart onder leiding van Niels Tiebosch. 

Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten kunnen zich voor deze groep opgeven. Er worden in een schooljaar 30 

lessen gegeven waarin kennis wordt gemaakt met verschillende instrumenten. Daarnaast worden de eerste 

beginselen van muziek geleerd waarbij er muziek wordt gespeeld, gezongen en gedanst. OBK geeft een 

korting bij het aanmelden voor de DoReMi-groep. In 2017 zijn er twee leerlingen van de DoReMi-groep lid 

gebleven van Muziekvereniging OBK, waarbij ze gekozen hebben voor slagwerk en saxofoon. In oktober 2017 

zijn er 6 nieuwe leerlingen gestart in de DoReMi-groep, met een nieuwe docent Peter Spierings. In verband 

met een verandering van het concept DoReMi naar Start The Music! is er in 2018 geen nieuwe DoReMi-groep 

gestart. Phoenix Cultuur heeft besloten om Start The Music! in eerste instantie in de grotere dorpen op te 

starten. 

Opstaporkest 

Als leerlingen een jaar les gehad hebben op hun instrument, gaan ze met anderen samenspelen. Deze 

repetitie is van 17.30 tot 18.15 uur bij Partycentrum van Haandel o.l.v. Remco Spierings. Op advies van de 

dirigent Remco Spierings stroomt de leerling door naar het opleidingsorkest. Het opstaporkest speelt sommige 

stukken samen met het opleidingsorkest en om deze reden zullen ze soms samen repeteren met het 

opleidingsorkest.  

Opleidingsorkest 

In samenspraak met de leerling, ouders en dirigent wordt de doorstroom van het opstaporkest naar het 

opleidingsorkest besproken. Het opleidingsorkest heeft een redelijk kleine bezetting maar wordt aangevuld met 

muzikanten van het harmonieorkest om hen toch het gevoel van een groot orkest te laten ervaren. Wanneer 

een leerling op gaat voor het diploma B kan de leerling ´stage lopen´ bij het groot orkest. Ze repeteren dan 

eerst met het opleidingsorkest mee van 18.30- 19.30 en sluiten om kwart voor 8 aan bij het groot orkest waar 

ze dan tot 21.00 uur mee repeteren.  

Al onze opleidingsorkesten worden geleid door Remco Spierings (tevens trompetdocent bij Phoenix). 

 

Slagwerkleerlingen  

Eind 2018 zijn bij OBK 29 slagwerkleerlingen in opleiding. Van deze leerlingen spelen 15 muzikanten in de 

slagwerkgroep. De jeugdslagwerkgroep bestaat uit 10 muzikanten. De overige 4 leerlingen zijn nog niet 

ingedeeld in een groep. De slagwerkopleiding werd in 2018 verzorgd door Jop Schellekens, Henk Schellekens 

en Paul Schepers van Beat-It Slagwerkopleidingen. Vanaf 1 januari 2019 is, in goed overleg, de samenwerking 

met Beat-It beëindigd en hebben we de volledige slagwerkopleiding in eigen beheer. De lessen worden 

gegeven door Jop Schellekens en Henk Schellekens. Leerlingen hebben wekelijks individueel les in ter Aa. In 

de lessen worden diverse slaginstrumenten gebruikt, zowel gestemd als ongestemd. Het instuderen van solo’s 

voor solistenfestivals is ook een onderdeel wat tijdens de lessen kan worden geoefend. Het bevordert het 

lezen, ontwikkelt het spel en stimuleert de leerling tot thuisstudie.  
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Vormende activiteiten, OBK+, OBKrant en OBK 

en Internet 

 

Vormende activiteiten 

Al sinds jaar en dag organiseert de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, maar met name ‘Kunstbalie’ 

(voorheen het Centrum voor Amateurkunst (CVA)) te Tilburg, activiteiten als solistenfestivals, workshops en 

meerdaagse cursussen voor muzikanten. Ook steeds meer fabrikanten van muziekinstrumenten bieden 

instructiedagen aan. OBK streeft ernaar om de leden op de hoogte te houden van deze mogelijkheden om hun 

vaardigheden te verdiepen. Door middel van het prikbord, de OBKrant , e-mail en via persoonlijk aanspreken. 

Maak van deze mogelijkheden gebruik. Ze worden niet voor niets georganiseerd en zijn bijzonder leerzaam. 

OBK +  

OBK+ is de commissie die zorgt voor nét iets meer dan alleen gezamenlijk muziek maken. Deze commissie 

heeft een belangrijke plaats binnen onze vereniging. Mede door hun activiteiten voor alle leden en zéker ook 

het betrekken van de jeugd wordt de onderlinge binding steeds hechter. In 2018 zijn we met de jeugd een 

avond gaan klimmen bij Outdoor Laarbeek in Beek en Donk om vervolgens deze gezellige avond af te sluiten 

met frietjes bij van Haandel. Dat dit een zeer gewaardeerde activiteit is, blijkt wel uit het grote animo hiervoor. 

Daarnaast hebben we met de voltallige vereniging kunnen genieten van de Hap & Trap. Met het lekkere eten, 

de gezellige mensen en het mooie weer was deze middag een groot succes! OBK+ is op dit moment alweer in 

voorbereiding op het jaar 2019 waarin zij weer een aantal leuke dingen voor de vereniging in petto hebben! 

OBKrant  

De redactieleden van de OBKrant zorgen er driemaal per jaar voor dat een nieuwe OBKrant verschijnt. In de 

OBKrant, die je kunt vinden op de website van Muziekvereniging OBK, kun je onder andere 

wetenswaardigheden over onze vereniging, interviews en informatie lezen. 

Het adres: www.harmonieobk.nl/obkrant.  

OBK en internet 

De eigen internetpagina van OBK was ook afgelopen jaar weer bijzonder in trek. De website is onlangs 

compleet vernieuwd en blijft dankzij onze ‘webmaster’ Jan van de Wijdeven altijd zeer actueel. Vandaag 

gebeurd, vannacht op de website. Ook de agenda wordt iedere keer bijgewerkt. Zo hoef je dus helemaal niets 

te missen! Surf eens langs www.harmonieobk.nl en zet hem onder je favorieten!!  

Via Facebook en Instagram bereiken we inmiddels ook een steeds groter publiek, zie hiervoor de 

Facebookpagina’s “Harmonie OBK” en “Funtastic OBK Erp” en het Instagramaccount “funtasticobk” !! 

Meer dan de moeite waard !!  
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Blaaskapel De Durdauwers 

 

Blaaskapel De Durdauwers is een ensemble binnen onze harmonievereniging in leeftijd variërend van 25 tot 75 

jaar, bestaande uit acht vrouwen en dertien mannen. De gemiddelde leeftijd van de nu uit eenentwintig leden 

bestaande vereniging is op dit moment circa 46 jaar. Na het carnavalsseizoen wordt éénmaal per maand 

gerepeteerd en direct na de zomervakantie wordt dit wekelijks van 22.15 uur tot 23.00 uur op de 

woensdagavond. De blaaskapel treedt vooral op in samenwerking met/op uitnodiging van carnavalsactiviteiten 

van organiserende verenigingen/particulieren. Met de nadruk op uitvoeringen ten behoeve van de Erpse 

carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk. 

 

Buiten het carnavalsseizoen neemt de vereniging, indien mogelijk, één of twee keer deel aan een 

kapellenfestival. Ook verlenen ze hun medewerking aan Erpse activiteiten, zoals de braderie of 

wandelvierdaagse. Af en toe wordt een meerdaags uitstapje gemaakt in binnen- of buitenland. Januari en 

februari zijn, zoals uit onderstaand activiteitenoverzicht blijkt, de drukste maanden voor de blaaskapel.  

 

De algehele muzikale leiding ligt in handen van Giel van de Wijdeven. De organisatorische zaken worden 

geregeld door Manon Emonds en Adri van den Hurk regelt de financiën. Uit de baten van de optredens 

bekostigt de kapel de aanschaf van bladmuziek, kostuums en het onderhoud van bijvoorbeeld haar 

geluidsinstallatie; het overblijvende  - grootste gedeelte – vloeit in de kas van onze vereniging. 
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Hieronder een kort overzicht van de activiteiten van 2018: 

 

06-01-2018 Prinsonthulling Uilen van Empeldonk 

07-01-2018 Receptie Uilen van Empeldonk  

12-01-2018 Prinsonthulling Paplippels Keldonk  

20-01-2018 Vorstverkiezing Lindefluiters Erp 

21-01-2018 Receptie Lindefluiters Erp 

25-01-2018 Generale repetitie pronkzittingen 

26-01-2018 

27-01-2018 

28-01-2018 

02-02-2018 

03-02-2018 

Pronkzittingen  

04-02-2018 Feestmiddag Zorgenkind  

08-02-2018 Oud-Uilenbal Simeonshof  

10-02-2018 Intocht Carnaval  

11-02-2018 Opluisteren Heilige Mis 

12-02-2018 Optocht Carnaval  

12-02-2018 Durdauwersavond  

13-02-2018 Muzikale opluistering Boerenbruiloft  

Sluiting Carnaval  

14-03-2018 Evaluatie carnavalsseizoen 

26-08-2018 Blaaskapellenfestival Schijndel 

10-11-2018 Optreden in verband met 55-jarig jubileum Carnavalsvereniging De 

Uilen van Empeldonk 
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Presentie en Bedankjes 

Presentie 

Repetities, concerten en andere optredens 

De meeste activiteiten van OBK staan of vallen met de aanwezigheid van de leden.  

Bijzondere aandacht is geboden voor de serenades: 

OBK heeft tijdens Klank- en Lichtspel en Lost in Music aan een groot publiek laten zien (en horen!!) tot veel 

meer dan marsen blazen in staat te zijn. Deze ‘basistaak’ blijft echter bijzonder belangrijk om het contact met 

het grote publiek te blijven houden en bewijst de maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging. 

 

Een serenade vergt maar een beperkte tijd: MAAK DIE ER DAN OOK VOOR VRIJ! DE 

VERENIGING ZIJN WE SAMEN! 

 

Een bedankje 

Een jaarverslag is een gelegenheid om te bedanken: Partycentrum Van Haandel, Sport- en 

ontmoetingscentrum Ter Aa en haar medewerkers voor hun wekelijkse gastvrijheid en goede zorgen. Onze 

dirigenten van slagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep, harmonie-, opleidings-, en opstaporkest, de opleiders 

van onze leerlingen, en verder iedereen die, hetzij op de voorgrond, hetzij achter de coulissen, meewerkt aan 

het goed functioneren van onze  vereniging in de ruimste zin des woords. Een speciaal dank aan de vrienden 

van OBK die een financiële bijdrage leveren zodat OBK haar activiteiten mede hierdoor kan blijven uitvoeren.  
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Voorlopig programma 2019 

 
Zaterdag 19 januari Jeugdprinsreceptie Erp Funtastic (alleen opstap- en opleidingsorkest) 

 

Vrijdag 25 januari Nacht van de Noordkade Funtastic 
 

Vrijdag 1 maart Jeugdpronkzitting Erp Funtastic 
 

Zaterdag 23 maart Jeugdactiviteit OBK+ 
 

Zaterdag 13 april Uitwisselingsconcert Boxtel’s Harmonie 
 

Zondag 14 april Onderling solistenfestival Muziekvereniging OBK 

Woensdag 17 april Algemene ledenvergadering 

Vrijdag 4 mei 
 

Dodenherdenking 

Zondag 12 mei Studiemiddag harmonieorkest 
 

Zondag 19 mei Serenade communicanten 
 

Zondag 22 mei OBKracht 
 

Zondag 26 mei 
 

Hemelrijk Funtastic 

Zondag 16 juni Antoniusprocessie Keldonk 
 

Woensdag 26 juni Zomerconcert Funtastic 
 

Zaterdag 6 juli Molenparkconcert Erp (harmonieorkest en slagwerkgroep) 
 

Woensdag 10 juli t/m 15 aug. Vakantie alle geledingen van OBK 
 

Zaterdag 12 oktober  Jubilarissenconcert  
 

Zaterdag 2 november Jumbofestival slagwerkgroep Zijtaart 
 

Zondag 3 november Jumbofestival harmonieorkest Zijtaart 
 

Zaterdag 16 november Concert 
 

Zaterdag 23 november  Intocht Sinterklaas 
 

Zaterdag 30 november Concours harmonieorkest Enschede 
 

Donderdag 26 december Kerst OBK 
 

 

Noteer deze data en activiteiten in je agenda! 


