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WU kunnen nu de vraag stellen wat bracht ons 1967 8n ~elke verwach
tingen koesteren wU van 1968.Van uit organisatisch gezichtpunt kun
nen w.ij als volgt beantwoorden: HWij hebben ha c d gSWGI'kt en onz e fede

ratie is in ledental toegenomen.". Het ledental loopt gestadig.Oe
invloedssfeer van ons werk verbreidt zich in gelUke mate.Oe gehouden
U~d~r~tieconcóursen,

als

d~-solistenwedstrijd9n en

het kampioonscon

""'l:;Durs zijn alle graadmeters, mijlpalen, welke slechts kunnen aantonen
de wezelUke resultaten van een vrUe - tUdsbesteding;
Dit jaar, 196B geeft ons opnieuw de kans hetzelfde verheugend dOil
nate streven.
Boven de gewone loop der dingen, menen wU dat in het jaar 1967 voor;:'
al bepaalde gebeurtenissen bUzonder de aandacht verdienen :
1. DG gouverne.ur van Limburg als beschermheer vande·feï:t~rati8.
2. Defil~ te Maastricht.
3. Aktiveren van de Districten.
4. RechtspersoonlUkheid van de korpsen.
De Commissaris Van de Koningin in de provincie limburg, Iflr.Dr. Chr •.
van .RooY heeft het Beschermheerschap aanvaard. van de Liml,Jrgse Fede
ratie 'van Fluit en Tarnboerkorpsen en Drumbands. .
Voor het aanvaardéri van het beschermheerschap zijn wij de Gouver;.eljr
grote dankbaarheid verschuldigd, te meer nog daar zijn grote belang
stelling voor de Limburgse Federatie en de aangesloten kprpsen, de
drUfveer is geweest, die zUneExcellentie ertoe gebracht hebben, de
verantwoordelijke taak van het federatie-bestuur mede te willen dra
;en.
'"fen e i.ndc onze dankbaarheid te uiten heeft het O.B •. besloten op <j
september een dofilé t a houden te maastricht.
.
Gezien de grote belangstelling en medewerking die ons werd toegezegd
door het Gemeente bestuur Van Iflaastricht, de Culturele Raad on ver
der de hoge instanties, verplichtte het bestuur van de Limburgse Fe
deratie een beroep op alle aangesloten korpsen te doen om hun volle
medewerking aen dit defil~ te willen verlenen.
L

Door de Gouverneur,Autoriteiten en genodigden werd dit defil~ afge
nomen.Een 30 tal korpsen gaven gehoor aan de oproep van het Federa
tie-bestuur.Verheugend was het, dat veel jeugdkorpsen vertegenwoor
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dig waren. Ruim 3 kwartier paradeerden de korpsen langs het Gouverne
mentsgebouwaan de Bouillonstraat.Het geheel was een kleurig festijn.
Na afloop van het defilé trokken alle korpsen naar de Muziekschool,
waar de Beschermheer elk korps een herrinnerings-vaantje aanbood.

FEDERATIECONCOURSEN.
In overleg met de districtsbesturen werd besloten in 1967 zes fe de 
rat ie concoursen te houden.Het federatiebestuur spreekt haar voldoe
ning uit oVer de resultaten die verscheidene korpsen hebben behaald.
De meeste ~orpsen die deelgenomen hebben in de sector A. , konden
zich handhaven in de afdeling, waarin zij zich hadden geplaats.Hier
vén waren er 26 die gepromoveerd zijn en deel konden nemen aan het
kampioensconcours.

Dit is een goed resultaat, omdat de beoordeling nog al streng was,
JURYLEDEN FEDERATIECONCOURSEN.
Als Juryleden van de Federatieconcoursen 1967 maren aangezocht de
heren Arbeel en Cammenga.
KAmPIOENSCONCOURS.
Op het kampioensconcours van de Limburgse Federatie werden onder een
ovorweldigende belangstelling buitengewone prestaties geleverd. Niet
minder dan 17 korpsen behaalden de kanpioenswimpel, waarvan 7 met lof
der jury.Nadat reeds s'morgens de wedstrijden, die door 5t.Hubertus
uit Kessel keurig verzorgd waren, met de jeugd waren ingezet, had
s'middags de officie Ie opening, plaats door de burgemeester Wuts.
De burgemeester was verheugd dat Kessel als strijdtoneel was uitgeko
zen, waarbij hij zijn bewondoring uitsprak van de prachtige uitgroei
der korpsen tot waardige muziekbeoefeneren. De voorzitter Hub.Jongen
sprak zijn bewondering uit voor de goede organisatie en zag in de hu' .
digo muziek beoefening een goede vorm van vrijetijdsbesteding. Tevens ~
kwam hij met de verrassing dat Keesels burgemeester door het districts
bestuur was voorgesteld als Ere-lid van de Limburgse Federatie, het
geen met applaus werd begroe.t. Ook oud voorzitter van do schutterij
Th.Reinders uit Kessel zou dezelfde eer te beurt vallen. Nadat alle
korpsen,in totaal 26, van hun muzikale kunnen hadden blijk gegeven
voor een tjokvolle zaal en de prijzen waren'uitgereikt door burgemees~
ter Wuts, geasisteerd door de voorzitter I, •. Jongen, sprak tot slot
nog het Jurylid M.Schneider uit Ben Haag, zijn bewondering uit voor
de frapperende muzikale kunde van de Limburgse korpsen. Behoud~ns'
een kleine opmerking over het soms te harde slagwerk, had hij niets
dan lof. Hij spoorde allen aan op de ingeslagen weg voort ~e gaan.
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Ook het districtsbestuur, met als voorzitter dhr.J.Wulms uit Kessel,
hadden veel werk verricht. voor deze kampioenswedstrijden en waren blij met
met de uitbundige I· feestvreugde die in de zaal oplaaide toen de
prijzen werden bekend gemaakt.

VOORSTELLEN UIT DE

DISTRICTE~,

Het voorstel uit de divors8n districten om op de federatieconcoursen

bekers in de plaats van diploma's uit te reiken, leek de voorzitter
wel een haalbare kaart~Oit jaar zullen liJS nog niet er kunnen over 
gaan, maar het volgend jaar zou dit mogelUk moeten zUn.
Oe kwestie dat de voorzitter op het kampioensconcours te Kossel voor
~~leen v8rr~ssing gesteld word en op de q83d ~a8tr8ce18n heeft getrof

~fen in overleg met de jury, word nOQal kritiek geleverd.

GeZien het verloop van deze kwestie, de voorzitter geen andere keus
had, keurde de meerderheid van de vergadering dit geval g08d. Voor
het federatiebestuur gaf dit aanleiding de muziekcommissie om ad 
vies te vragen en hun uit laten maken, welke instrumenten ingescha
keld kunnen worden t bui ten de gewone instrumenten die wij momenteel
, kennen.
ühr.Jochems bepleittl het invoeren van een afwijkende groep, terwijl
Dhr.Gijzen het tegenover gestelde kon weer leggen. Zijn inziens was,
dat mBn hierdoor op het moment de moeilijkheden uit de weg gaat rui
men, maar het aspect van het gebruiken, van de gewone instrumenten
op de achtergrond geraakt en op de duur niets meer overblijft dan
de z.g. "fantasie" groep.
Na lang beraad had het bestuur besloten deze afwijkende groep aan
te nemen, zodat meer muzikale mogelijkheden open blijven.Met algemene
stemmen werd overgegaan tot het va~tleggen van instrumenten die in
de bekende groepen bebruik mogen worden. Vereist werd, dat in de
afwijkende groep, ook de verplichte wer.ken. moeten uitvoeren.
l

.~

KAmPlOENSBEKER,
Het besluit, op het kampioensconcours een beker beschikbaar te stel
-len, voor het hoogste aantal punten van het gehele concours, word

goedgekeurd. Wel was men van mening de wimpels te blijven handhaven,
maar fraaier en robuster te laten uitvoeren.

OPLEIDING LEERLINGEN EN INSTRUCTEURS.
De opleiding van leerlingen 8n instructeurs bleek nog niet voldoen
de te zUn. Oe voorzitter adviseerde de verenigingen zoveel r,;egrJlijk
j8ugdleden in opleiding te nomeno Al is d8 subsidie sen d.
'el op

--------------
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een gloeiende plaat~; uHoe maar leerlingen, hoe meer subsidie on bo

vendien U houdt Uw korps jong."
Op het gebied van de instructeurs opleiding gebeurt in Limburg al
heel wat, maar dit kan nog beter. Oe muziekscholen van Kerkrade,
Maastricht en Roermond geven gelegenheid tot het volgen van spe
ciale instructeurs cursussen.
AKTIVEREN VAN OE DISTRICTEN.
De groei en de ontplooing van onze federatie mogen wel ~evr8digend
genoamd worden, maar willen

wD

niet achter raken, dan dlent er nog

meer aktiviteit gevoerd te worden.
Daarom hebben wij de Provincie Limburg verdeeld in 6 districten met
in ieder district een bestuur, welk als taak heeft hun medewerking ~
te vorlenon o.a.;
A) ~et bevorderen van het muzikale peil dor korpsen.
Het opvoeren van het muzikale peil, kon niet alleen geput worden uit
hot ja~rlUks organiseron van oen aantal fodoratie - en solisten con
courseri. Maar hoofdzakelijk dient het streven van de federatie er op
gericht te zijn, dat de leden en vooral de beginnelingen, van de aan
gesloten korpson, op doskundige wijze worden onderricht, door het vol
gon van cursusson in

muziekloor~

Ter bov orde ring van hot welslagen van daze aktie dient het district
bastuur zich tot alle leden in haar district te richten en hun val
IG modewerking hioraan vcrlon8n.Vorvolgcns opgavo to doen van do aan
goslotenvorstrokkcn aan do secretaris van do fedoratie, hoeveel le

den van de aangesloten korpsen in hun district, muzieklesson of een
muziokcwrsos volgon. Do opgave diont te geschieden mot naan,voor 
naam, adres, goboorte datum, alsmede naam Gn plaats van do muziek
school, of curscs waar dG lessen gevolgd worden.

8) Het bovorderen van hun maatschappeliike

belan~.

Door de aangesloten korpsen te steunen en te stimuloren kunnen zij
hun maatschappelijko belangen bevorderen, zodat zij kunnen uitgroei
en tot waardigo muzikanten. Hierdoor kunnen zij ook de ontspanning
en vrijotijdsbesteding van do juugd op eon hoger cultureol poil bven
gen. Door mede to werken voor een goede geest,en v8rstandinghouding
on onderlinge samenwerking tussen de lid-korpson, het districtbe
stuur on de Limburgso Fedoratie.

c) Hot medohelpon

Drganisore~_~an de Fedoratioconcoursen.

De feiton gonomon uit dB ovorzichten van de

f8dQratieco~coursGn

in

do afgolopen jaron tonen aan, dot het mogelijk is voor de organise
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rend korps met raad en daad bÜ te staan8 De concoursen dionon geor
ganisGord te word8n volgens de bepalingen van hot concoursreglement.
Nu ~c korpsen om do 4 jaar verplicht
gestold zijn doel tG nGm8n Bon uon fodoratie-concours is de mogol ijk
niet uitgusloton, dDt or voor oon bopaald fed8rotieconcours niot

voldoende belangstelling bestaat en zulk concours nict volgoboekt
kan worden. In zulk goval kan do federatie eon beroep het districts
bestuur te doon om dG ledonkorpsan in hun district aan to sporon d
deol te nemen aan dat bupaald concours, zo niut in soctor A, dun
in sector 8.

WERVEN

~ Het

NIFU~E

LEDEN.

is bekend, dat er nog vele korpsen in Limburg zijn, die zich af
zijdig houden en niet dG moed hebben zich aan te sluiton bij on zo fe

doratie. Zo hebben 8en goode vor8nigingsgoost maar voelon zich momon

toel nog niet sterk genoeg om daze stap te zetten. met daze mogelijk
moeilijkheid heoft het federatiebestuur rekening gehouden on
heden
heoft naar middelen gezocht daze korpsen tegemoet t8 komen, om zich
langzamorhand voor tG boroiden op dazo groto ovorgango
Om dez8 korpsen voor te
bereiden is de taak van het dis
trictsbostuur en moot op dit gebied nog heel vaol gedaab worden.
MEDEDELINGENBLAD.
Hot medodolingenb~ad van de Federatie verschijnt maandelijks. Hot abon
nementskosten bedraagt f. 5,-- per jaar voor 5 exemplarun. Voor elk
district on iedor korps is Gun rubriek ingolast voor niouws on modw
delingen.Deze kunnen voor plaatsing wordun gostuurd aan het adres
van de redactie: W.Pilieh, Parkstr.15 to Niouwenhagon of P.Lajeune,
Papenweg 62, to Maastricht.
Ook op gebied van het werven van advortenties in hot mededelingenblad
~ kan hot districtsbestuur de helpunde toand bieden.
c

Het federatie bestuur heeft ten alle tijd het recht opdrachton en be
sluiten, gonomen in Ben vorgadoring door de districtsbasturen te 1a
t8n uitvooren.

Het districtsbestuur is niet gemachtigd zolfstandig besluiten of
opdrachten te nemen of uit te voeren. Zij zijn verplicht daze eorst
voor te leggen aan het fedoratiebestuur, die zal beslissen ofl de
ze al of niet uitvoerbaar zijn.
''',.

@
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BENOEMING ERE - LEDEN.
Uit district VI wurdon 5 personen voorgedragen, opgonomen te mogen
als Era - loden van dG Federatio, wegons hun bijzondorr? vordiensten
vorleond aan de opbouw van dG fadoratio.
.

Oe Edolachtbare Heor 8urgomoGster W.J.Wuts to Kessel
( evorloden op 16 maart 196B )
OG Hoor Th.Roindors te Kassal.

Do Heur G.GDz~n t~ Rouver. ( overleden op 29 fubruari 1968 )
Do Huer J.8rouor te 8ulfeld.
Ou Hoor W.P.BOV80 t~ Bo0801.
m0t app13us illordon voornoomdo hor on benaamd en wurdon in het re 
gistor van de Ere - Loden bijgeschreven.
8ENOEmING COMMISSIE VAN

t.u

8E~~.

Volgens onzu bepalingen in hot huishoudulDk roglemont mooten wD
nvorgaan tato hut vaststulIon van Bon commissio van beroop, bestaan

de uit 5 leden en 2 plaatsvorvangunac lodun, welke geen deel mogon
uitmaken van hut districts of fuduratiebustuur.
DG ludun on pla~tsvGrvangondo lodon van daze commissio wordon door
do a!gcmono vorgadoring noor do tijd van 2 jaren bonaamd, mot dian
versta~de, dat janrlDks oen deel der loden en een plaatsvorvangend
lid aftreedt, velgens een door hot bestuur bD loting op to maken

roostor.
Do Commissio bunoomd uit h8ar middon oen voorzitter. Do socrotaris
van hot fcduTstiobostuur of een door hum aangGW8Z0n plaatsvorvnn 

gor is haar als soeretaris toegevoegd. Eun korps welk door schor 
sing of oon geldbooto opgologd krDgt, kan in boroep komon bD voor~
noomde commissio. Als konnisgaving is aangonomen, dat uit iedor dis
trict eon cabdidaat gostold kan wordun en op de eorst komende leder,
vergadering gekozen kan wordon.
~
i'iECHTSPERSOON LijKHEIQ

0

Do v.oorzitter deed nogmaals GGn beroop op

~o

korpsen diu nod gaan

rechtsporsoonlDkheid bezitton, dezo zo spoedig mogulDk tG bcslui 
ten uonnanvrage in tG

dionGn~

Zodra or iots in Uw korps gaat gebeu

ron kunt U de vorantwoording niet moor dragon. Vooral hot bestuur
mot namo de voorzitter on secrotaris wordon aansprakelDk gesteld.
Stel U in vorbinding mot onZG secretaris en hD zal U hulpon met
hot indienen vam doze aanvrago. Het kost wul hondord gulden maar
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voor hetbestuur van hot lidkorps botekenü dit eun grote waarborg.
Alvorens te mogen besluiten acht ik hut oon plicht namens het fedo
ratiebostuLlr, de muziokcommissie, du districtsbusturon, dG hGron ju
ryledon, waarvan wij in 1967 da vallo modoworking hebbon gokrogGn,
alsffiedo dG redactie van hut modudelingenblad, dank to brengon vüor
al hotge8n zij hebben bijgodragon aan do opbouw vab de fcdoratiG.
Het is niet gOGd altijd tevreden te zijn, maar nu 1967 voorbij ia, is
het prettig om met eon tevreden godachten 1968 in te gaan.
Als we in het verladen de goode ding on bekijken, dan mogen wij zoggen;
_~ 11 Wij zijn tovredon " en hot grootste good van iedor jaar, is de terug
~blik op het verleden en de goodo voornomens van de toekomst.
Ieder jaar brengt mat zich meo, dat men zijn niouwG plannen maakt en
met nieuwe moed het komende werk bogint.
Met geestdrift en leifdo zullen wij weer werken on jjvuren om onzo
ideal~n, eon grote en sterke federatiu vorwozclijken.
m~Bocker8

Rouvor.

Fodorati88GCretaris

,,~----------------

,
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FINANCIEEL OVERZICHT
( verkort )

I N K 0

m5

f. 19205,56

T [ N

f. 16785,06

U I T G A V [ N
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r,

2420,50

r,

1085,-
=:::::::::==::::=====

KAPITAAL

r.

3505,50

Saldo op 23 maart 1968

f. 3505,50

Type mach.

f.

na afschrijving 20%

Stencil mach. na afschrijvinQ 20%

TOTAAL

300,-

f. 825,-
=============

f. 4630,50

