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Ook in het komende jaar
zal dit blad voor U weer een bron
van informatie zijn.
Nu onze Bond is opgenomen
in de grote broederschap van Ned.
Muziekbonden,verwachthet Roofdbest.
naast een groei in ledensterkte,nog
grotere vooruitgang der muzikale
prestaties.
Mag de Redaktie ook dit jaar
weer rekenen op berichtgeving van al
onze verenigingssecretarissen?
INHOUD
•••••••••••
l verslag van Algemene Ledenvergadering
1 van zaterdag 14 december 1968
Agenda van eveneménten.
2..S.0.N/II.0.zond een brief aan aUe
Gemeenteraden over Subsidie.
~ Lijst van voorgedragen Juryleden •
Wat is S.O.N.M.O.?
-l!L Mededelingen van Bond en Redaktie.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
zater~~gp~§_%gBtmber '68
Bij de opening waren slechts 46 verenigingen vertegenwoor
digd.Bovendien waren er nog slechts 4 afmeldingen binnen.
Tijdens de vergadering kwamen wel nog telefonische afmel
dingen binnen,maar al met al moeten we toch sp~eken van 'n
slecht bezochte vergadering.
Dit waren zo ongeveer de eerste woorden van onze voorzitter
bij zijn openingswoord. Vooral omdat deze vergadering zo erg
belangrijk wae.
Aansluiting bij S/O/N/M/O.en voorgenomen naamsverandering
stonden op het programma.
De nieuwe vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur,hr.Starmans
uit Treebeek,die voor District 111 de plaats van de heer
Walendowski gaat innemen werd door onze voozitter"een zeer
gewichtige"aanwinst genoemd s De voorzitter Dracht hier zeer
hartelijke dankwoorden aan de heer Walendowski voor het vele
goede werk dat hij voor onze Federatie had gedaan.
KAMP lOENSWIMPELS
De voorzitter vroeg de "wimpelwinnaara" tijdig op te geven,
wanneer en waar zij hun wimpels in ontvangst wilden nemen.
Dan kan het H.B.dit goed regelen.
NOTULEN
De Notulen van de vorige vergadering,van welke aan de zaal
ingang een afschrift werd uitg=eikt~erden door de Bonds
secreatris voorgelezen en onder dankzegging aan de secreta
risgoedgekeurd.
BONDSCONCOURSEN
De data werden ale volgt opgegeven en vastgesteld:
1 juni
Olympia
Heerlen
29 jun!
St.Ma:rtinus
Houthem-St.Gerlach.
-10 aug.
St.Niçolaas
Msijel
17 aug.
Excelsior
Montfort
7 sept. Blauw-wit
Kerkrade
14 sept. Stella Duce
Venlo
SOLISTENCONCOURSEN
19 januari Juliana
Limmel-Maastricht
16 maart
Maasbracht
+6 maert
Kealheide
20 april Bondssolistenconcours in Beesel
SHOW-WEDSTRIJDEN
In het komende jaar zullen enkele Show-wedsrtijdab worden
gehouden onder auspicien van onze Bond,en wol:
9 maart in de Sporthal in Heer door St.Jansband.
)1 aug. door St.Barbars G,A, in Schaesberg

~

~>

....

,
\

FESTIVALS
in de maand Juli bij St.Paulus Schaesberg
in de maand Aug.bij Oranje Boukoul-Swalmen
in de maand April bij Prinses Margriet in Hoensbroek.
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Na dit zo belangrijke vaststellen van de Bondsagenda
werden Richtlijnen voor de Organisatie van Bondsconcoursen
vastgesteld.
Voorgesteld wsrd een Concoursleider aan te wijzen.Dit voor
stel werd aangenomen en de heer H.'v. Zijl werd als zodanig
vp~~h~t ~a"tl9~9 benoemd.
Zfjl1bevoegáhêdsnwerllJlh als volgt omschreven:
a.Overleg met organiserende vereniging,ook voor het opmaken
van een begroting.
b.Keuring van Parcours-Terrein-Kiosk-Enz.
c.Kontaktman tussen organiserende vereniging-gemeente-bond
concourssecretariaat en jury.
d.Gemachtigd om in te grijpen bij onvolkomenheden.
Over deze punten werden uit de vergadering enkele vragen
gesteld,die door de voorzittsr op korrekte wijze werden
beantwoord.De vergadering ging akkoord met dit voorstel en
men meende dat hier weer vooruitgang kon wordsn geboekt.
'INDELING JEUGDKORPSEN BIJ BONDSCONCOURSEN
De voorgestelde indeling van Jeugdkorpsen werd na ampele be
spreking goedgekeurd,alsmede het voorstel om de Jury over de
kwaliteit (en dus grosp) te laten beslissen.Deelnemende korps
en mogen uitsluitend in de Jeugdafdeling uitkomen met leden,
die niet ouder zijn dan 16 jaar.De indeling wordt nu:
1.Bsginners--2.Gevorderden--).Geoefenden.
INVOEREN VAN LEDENLIJSTEN BIJ BONDSCONCOURSEN
IDs Bond kan hier alleen maar administravtieve voordelen van
hebben en het kwaad van "geleende Krachten" wordt meteen
moeilijker gemaakt.De vergadering ging ook hiermee akkoord.
STORTEN VAN f 100.= BORGSOM DOOR ORGANISERENDE VERENIGING
Hoewsl de vergadering hiermee toch wel enige moeilijkheid
had ,kon men toch waardering opbrengen voor het H.B.dat nu
blijk geeft,meer begrip te tonen voor goede organisatie.
SOLISTENCONCOURSEN
Het voorstel om geen Instructeurs de solistische prestaties
te laten beoordelen ondervond,in verband met de grotere
financiele konsekwenties,niet zo veel medewerking.Maar de
vergadering begreep dat ook dit een doel was om onze Bond
op een hoger plan te brengen en ging akkoord.

Het verzoek van Concordia Berg-Terblijt
Deze vereniging voelde zich,door het opheffen van de
vierde afdeling ènigszins gedupeerd met de door dit
korps behaalde promotie van de 4e naar de Je afdeling.
En vroeg daarom om door te mogen promoveren naar de 2e
afdeling. Ondanks het feit,dat de voorzitter hier vroeg om
het ILB.'meer vertrouwen te geven,werd dit verzoek,bij
handopsteken,afgewezen.
De voorzitter betreurde het dat enkele afgevaardigden met
zo grote heftigheid een redelijk voorstel afwezen.Men is
nog steeds niet overtuigd van het feit,dat het Bondsbelang
moet prevaleren voor het verenigingsbelang.
CONTRIBUTIEVERHOGING
Dit voorstel,dat in enkele Districtsvergaderingen naar
voren was gekomen,werd door de Alg.Verg.afgewezen.
DEFILE BIJ BONDSCONCOURSEN
De voorzitter legt uit dat dit niet verplichtend kan wor
den gesteld. Wel is overleg tussen de organiserende en de
deelnemende korpsen mogelijk.
TOEWIJZING. BONDSCONCOURSEN BIJ JUBILEA
Het toekennen van Bondsconcoursen bij Jubilea wordt nu
alleen toegestaan bij Jubileum van het Tamboerkorps en
niet meer bij het jubileum van de "Moedervereniging"
Na het bespreken van deze punten,alle voorstellen uit de
Districtsvergaderingen werd een korte pauze gehouden.
Na de pauze kan de vergadering kennis nemen van de voor
stellen van het ij,B,
Onze voorzitter geeft een duidelijke uitleg over de nood
zaak van het bundelen·van alle Nederlandse Muziekorgani8a
ties,vooral omdat nu een volledige overeenkomst met de rege
ring.kan worden bereikt over een gelijkluidende subsidiere
geling.(deze voorgestelde regeling staat in deze T-M,zoals
ze aan alle Limburgse Gemeentebesturen werd overhandigd)
Bij~a zonder kommentaar werd de aansluiting bij SONMO daarna
aangenomen.
NAAMSVERANDERING
De vergadering ging ook na enig beraad akkoord met de voor
gestelde naamsverandéring,zodat onze Federatie van nu af de
naam zal dragen van:
LIMBURGSE
BOND VAN TAMBOERKORPSEN kortweg ==:•••
L.B.T.
====.=••
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Er.w~rden ·enkele vragen gesteld ,over de aansluiting van
Tamboerkorpsen van Harmonieen en Fanfares alsook van de
Schutterijen.
De voorzitter kon hie~op antwoorden,dat het overleg met de
besturen van beide bonden in voorbereiding is.

De voorzitter maakte de regeling bekend,die de Ned.Fed.van
Muziekbottden aanhoudt voor het toekennen van Bondsinsignes.
Deze regeling zal in het volgende nummer van T-M worden ge
gepubliaeerd.(red).Aleen verwekteo~ze voorzitter enige
hilariteit door 'te vermelden dat 4+'VOordrager ook voor de
kosten van het Bondsinsigne moet opkomen.

t
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TOEWIJZING KAMPIOBNSCONCOURS 1969
Dit concours werd toegewezen aan District IlI,die dit na
overleg met de nieuwbenoemde ConcQursle,ider, zal 'CIrganiseJten.
In dit verband werden ook vragen gesteld over een Nationaal
Kampioensconcoure.Omdat nu nog geen pre*tese, richtlijnen
bekend zijn kon geen bindende uitspraak worden gedaan.De
Voorzitter dacht wel ,dat dit ~ationaal Concoure op gelijke'
wijze zou tot stand komen als dit der andere bonden.
RONDVRAAG
Molenberg Heerle9,vraagt over' het Nat.Kampioensconcours,of
daar ook verplichte werken zullen gelden. Verwijzend naar het
verklaarde,zei de voorzitter,dat 'men dienaangaande nog de
richtlijnen moet afwachten.
Deze spreker gaf in een goed' gesteld betoog uiting aan zijn
teleurstelling. Men dlnkt niet aan het algemeen belang,maar
men denkt nog teveel aan eigen korpsprofijt en zo veel moge
lijk voordeel behalen uit het lidmaatschap.Hij benadrukte
de doelstelling van de Bond en verwees naar het reeds bereik
te ,di t sprak volgens hem meer daB:,genoeg.Hij spoorde allen
aan het Bondsbestuur bij te staan en niet te hin4eren in het
werk voor het belang van alle leden,vooral de jeugdleden zul
len gaan leiden onder een-hopenlij'k niet komende-moeilijkheid
zoals de grote bond die kortgeleden heeft gekend.
S,reker spoorde allen aan,zelf te zorgen dat de toeschouwers
en luisteraars bij onze concoursen goede muziek te horen en
best e~ercerende korpsen te zien krijgen,dan komt de belang
stelling en hetfinanciele voordeel vanzelf.DeZe spreker
vroeg tot slot nog onze re&lementenzo snel mogelijk aan te
passen aan de Nationale,dit zal zeker geruststéllenden zellr'
bevorderlijk gaan werken.
SLUITING
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Toegekomen aan de sluiting van deze vergadering,dringt
onze voorzitter nog eens aan op betere verstandhouding.
Hij vraagt ook begrip voor de richtlijnen die het H.B.
opstelt.Het doel van deze gegevens is enkelJn alleen
het dienen van het belang van alle korpsen.
Hij spoorde nog eens aan de gegevens van de Secretaris
goed op te volgen,daar dit hoofdzakelijk gericht is op
het nieuwe subsidiebeleid en de (goede)gevolgen daarvan.
Met een "WEL THUIS" en beste wensen voor de Kerst en het
komende 1969 sloot hij de vergadering.
LIMBURGSE BOND v.TAMBOERKORPSEN L.B.T.

=======~~=e~a====~==S.=~=~=======.=a=.

Tijdens deze vergadering kreeg Uw re
)~
dakteur gelegenheid een kort overzicht
~
te geven van de door hem bezochte ver
gaderingen in Neerpelt Belgie,welke
daar werden gehouden onder patronage
van de Culturele Radèn der Beide Lim
burgen.
Het grote doel was,te komen tot een gemeenschap
pelijk plan voor het vestigen van een Centraal Bureau
voor het be,ter velwer~en van alle Culturele Grenscontac
ten.
Daarnaast was het Grenscontact van de jeugd een zeer
voornaam probleem.~en stelde zeffs:Geef onze jeugd een
goede (culturele) opvoeding,aangepast aan het grensleven
en zij zullen de culturele contàcten waarde geven.
In dit verband werd nog even genoemd het Europese Jeugd
Muziek Festival dat in mei as. in Neerpelt wordt georga
niseerd en waarvoor ons H.B.adhesie heeft betuigd.
Uw redakteur kon "en Passant"ook nog even onze korps
leiders en instructeurs gelukwensen met de bereikte resu~
taten,deze zijn niet het gevolg van een gemàkkelijk werk,
maar van begrip voor de jeugd en van hard werken met die
jeugd.Onze jeugd wil iets anders,iets beters,iets mooiers
En dat moet de Korpsleiding hen weten te geven.
Hieraan aansluitend werd het H.B.de vraag voorgelegd
of het nog niet tijd is om het zgn.Basisplan Voor oplei
ding van d~rigenten en spelers voor amateurorkeeten,zo om
te buigen,dat het ook voor onze Bond kan dienen.'

AGENDA:dder Districten
Het districtssolistenconcours van District VI zal op 15
IIIrt as. worden georganiseerd door Drumband "St.Georgius en
Sebastianus" te Beesel.
Drumband "Oranje" te Boukoul-Swalmen kreeg het Districts
Festival toegewezen en zal dit houden Op 3 of 10 augustus.
Het Bondsconcours in dit District VI,wordt georganiseerd
door Drum- en Brassband "Stelia Duce" uit Venlo en wel op
14 september in de Venlose Veilinghallen.
Het Bondsconcours in District I,dat door Kon.Erk.R.K.Jeugd
drumband "Blauw-Vii t" uit Kerkrade zal worden georganiseerd
heeft plaats op 7 september. Zaterdags 6 sept. zal een groot
Festival worden gehouden.
Fluit- en Tamboerkorps "St.Paulus" uit Schaesberg zal op
24-25-26 mei een festval organiseren bij gelegenheid van
haar 35 jarig bestaan.
In District 111 zal "Olympia" zorg dragen voor de organisa
tie van het Bondsconcours.De datum is daar: 1 juni.
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District IV heeft haar concours opgedragen aan Trommelkorps
"Excelsior" te Montfort,en dit wordt gehouden op 17 aug.
District II
Solistenconcours op 19 januari bij Drumband Fanfare Juliana
uit Limmel-Maastricht.
Bondsconcours in Houthem,waar de Drumband van Schutterij
St.Martinus de organsatie voor haar rekening neemt,zal
op 29 juni doorgaan.
Op 9 maart zal in de Sporthal St.Jozefhuis Heer bij Maas
tricht door St.Jansband de eerste Show-wedstrijd onder de
auspicien van onze Bond worden georganiseerd.
Van de aktiviteiten in District V zullen we in het volgende
Jnummer melding maken.
Mogen wij nu nog eens de heren Districts en Verenigings secre
tarissen verzoeken,ons van alle aktiviteiten op de hoogte te
stellen.Tijdig,zodat we ze bijtijds kunnen publiceren,alle
verenigingen zullen er dan over. lezen en de belangstelling
zal groter zijn.
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NIBUWE LEDEN
Drumband Harmonie"EENDRACHT" Heerlen,ingedeeld in
'I district !II.
, Secr.M.J.Zeedzen Oude Kerkstraat 50 Heerlen.
oDrumba nd Harmonie van Gulpen,ingedeeld in district 11
VSecr.J.r.p.N.van HooijdoDk OUde Akerweg 31 Gulpen.

I, R.K.rlui t- en Tamboerkorps "VENLO" District VI
v Secr.W.Gruijters Tegelse weg 2 Venlo.
Welkom in onze Bond en gelukgewenst met Uw besluit.
WIJZIGINGEN VAN SECRETARIATEN
Fluit- en Tamboerkorps "STEYL'61" te Steyl
~ Voorheen:A.Tbijssen Pater Petersstraat 16 Steyl
Nu :Rob Timmermans Parkstraat 7 Steyl'
Drumband en BazuineDkorps "VICTORIA" Heerlen
Î/ Vroeger:J.H.Gielen Rozenstraat 71 Heerlen
v Nu: M.Dalenberg de Ruyterstraat 11 Heerlen

i i

Drumband"OLYMPIA" Heerlen
Voorheen:J.Fokkens ~urierstraat 10 Heerlen
Ku:J.v.d.Hurk Gebr.de Wittstraat 14 Heerlen
Bazuinkorps "JONG LEVEN" Brunssum - Heerlen.
Vroeger:C.H.Kalkhoven Eikstraat 76 Heerlen
Nu: J.Griek HazelcaJDpstraat 87 Brunssum
lJMband Harmonie "KUNST EN VRIENDSCHAP"Brunssum
eger:A.• C,:JanBsen Clerestraat 11 Bnm..sUID .
nu:
A.C.Janssen Kerkstraat 20 Brunssum
R.K.rluit- en Tamboerkorps"PRINSES MARGRIET"Nw-Lotbroek
Hoensbroek:Secr.J.Reinders Kargrietstraat 21 Hoensbroek.
Bedankt VOor lidmaatschap van de L.B.T.,wegens opheffen
van de drumband.
Drumband Harmonie "ST'GERLACHUS" Oirsbeek.
ADVERTENTIE---advertentie---ADVERTENTIE---advertentie
•I,.STEL BEKKENS TE KOOP
Te bevragen bij Chr.Odekerken Seringenlaan 111 in
Geleen,schriftelijk.Persoonlijk zaterdags 2-3 uur.
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Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziek Organisaties.
Secretariaat:
Balistraat 1a
Groningen. Telefoon 05900 - 25564.
Groningen. november 1968

Edelachtbare Heren,

v'

In 1955, 1961 en 1964 hebben de vier in Nederland aamenwerkende orga
nieaties voor harmonie, fanfare en tamboerkorpsen, te weten:
Koninklijke Nederlandae Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen.
Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland,
Nederlandse Faderatie van Chriateiijke Muziekbonden.
Algemeen Nederlandse Unie van Muziekverenigingen.
zich gewend tot alle gemeenteraden met de aanbeveling aan de muziekver
enigingen een subsidie te verlenen overeenkomstig in die brieven vermelde

normen.
De samenwerking tusaen de vier landelijke organiaaties in hechter gewor
den en uit de Commissie ven Samenwerking is als bekroning gegroeid de
Stlchli'ng Overkoepeling Nederlandae Muzie!< Organisatiea (S.O.N.M.O.) met
bestuursbevoegdheden.
De laatste aanbeveling van een normbedrag voor het basissubsidie en ook
de verdere daarbij vermelde subsidie-elementen dateert reeds van 1964, en
zou op grond van het jaarlijka vastgestelde indexcijfer van het algemene
salarispeil met ongeveer 35% moeten worden verhoogd. Wij kunnen het begrij
pen, dat niet elke gemeente in staat is de stijging van het indexcijfer bij de
subaidie verlening op de voet te volgen.

Vooral door de belangstelling en de steun van de rijks- en de plastselljke
overheid heeft de amateuriatische biaaa- en muzleld>eoefening zich de leatste
jaren beter kunnen ontwikkelen, zodat in het algemeen een hoger muzikaal
peil bereikt kon worden. Ook de belangstelling van ds jeugd voor deze kunat
uiting ia weer duidelijk merkbaar. Veel verenigingen beschikken over jeugdige
muzikanten, die vanzelfsprekend flnanciêle zorgen meebrengen.
Veel verenigingen moeten de koalen dragen van de opleiding van aspirant
leden en zien eenvoudig geen kans de hiervoor vereiste uit9.ayen te 'doen.
Een ,op zich zelf toe te juichen verbetering ven de aalariêring van dirigen
ten en instructeurs, waardoor ook hogere ersen aan de bekwaamheden van
deze personen kunnen worden geateld, brengt natuurlijk voor de verenigingen
geldzorgen mee.

--

Deze en dergelijke onrwlkkeltnqen bezwaren het budget van de vereni
gingen met nieuwe lasten. -n vele gevallen constateert men, ondanks de eigen
inspanning, een teruggang in de bijdragen van donateurs en in de recettes
van uitvoeringen.

In het algemeen geldt, dat de financiële hulp van de plaatselijke auto
riteiten in toenemende mate nodig is om de amateuristische muziekbeoefening
krachtig te houden, zodat zij als vorm van zinvolle vrijetUdsbesteding, als
bron van volkscultuur en als sociaal element de kenterende tijd functioneel
kan doorstaan.

1

Ons bestuur is niet exact op de hoogte van de in de onderscheiden ge
meenten geidende subsidie-regelingen op het onderhavtqe gebied.
Het is dan ook niet uitgesloten, dat Uw gemeente reeds werkt met een rege
ling die voor de belanghebbende vereniging een gunstiger effect heeft dan
verder in dit schrijven wordt gesuggereerd. Mocht dit het geval zijn, dan
prijzen wij ons 'gelukkig met uw voortvarend beleid ten deze.
Het is ons bestuur 'bekend, dat onze vorige aanbevelingen tot gunstige be
invloeding van de subsidie-regeling voor zeer veel muziekverenigingen hebben
geleid en wij zijn daarvoor de gemeentebesturen bijzonder dankbaar.
Als vaststaand feit nemen wij aan, dat het muzikale peil van een ver
eniging de voornaamste factor moet zijn bij het bepalen van het subsidie.
Ook willen wij in onze aanbeveling tot subsidie-verlening betrekken zelf
standige en aanhorige tamboerkorpsen, tamboer- en pijperkorpsen, tamboer
korpsen met klaroenen, trompetten, jachthoorns en eventueel andere groepe
ringen, die wij gemakshalve verder maar drumbands zullen noemen.

Vrijwel ieder muziekkorps heeft tegenwoordig een aanhorige drumband,
maar dasrnssst zijn er nog een aantal zelfstandige drumbands, zowel jeugd
aIs seniorenkorpsen, die dus geen binding hebben met een harmonie, fanfare
of brassband. Ook deze muziekverenigingen zouden wij voor subsidie willen
aanbevelen, mits het geen eendagsvliegen zijn en tenminste drie jaar bestaan
en twaalf leden tellen.
Gaarne bevelen wij voor hannonieën, fanfares, brassbands en drumbands
in Uw gemeente de hierna volaende subsidie-regeling aan, die wij hebben
gesplitst in : 1. De eenvoudige subsidie-regeling

2. De gespecificeerde verfijnde regeling.

I. EENVOUDIGE REGELING

Harmonieën, fanfares en brassbands

geklasseerd in: 4e, 3e, 2e afdeling

jaarlijks

.. Ie Afdeling

jearlijks

.. Uitmuntendheid afd.

jaarlijks

.. Ere afdeling

jaarlijks

.. Superieure of Vaandel afd. jaadijks

f
f
f
f
f

1500,
1750,
2000,
2700,

3500,

•

,

•

Hermomeén. fanfares en brassbands ontvangen bovendien voor elk verplicht
concert respectteveliik- , 100,-; ,

125,-; , 150,-;

t

t

175,-;

250,-.

Drumbands

geklasseerd in; 3e, 2e, 1e efdeling
" Uitmuntendheid afd.
Ere afdeling

" Suoene..-e

tI

jaarltiks

î

600,

jaarljjka

t

800,

î

jaarlijks

afdeling

jaar1üks

t

1000,
1200.

11. GESPECIFICEERDE VERFIJNDE REGELING
Het subsidie is jaarlijks samengesteld uit:

a. een basis subsidie

b. een bedrag per bespeeld mstrument

c. een büdrage In de kosten van de dirigent
d, een prestatIepremie voor deelneming aan concoursen en/of
voor uitvoeringen in het belang van de kunstzinnige vorming
van de gemeenschap
e. een bedrag voor verplichte concerten

f. een bijdrage In de jaarlijkse aflossingen van leningen
(aanschaf instrumenten en uniformen)

Voor harmonieën, fanfares en brassbands adviseren wij dan:

a. 4e, 3e, 2e afdeling
1e afdeling
Uitmuntendheid afd.
Ere afdeling
Sup. of Vaandel afd.

,
î

,
î

600,
700,

b. 4e. 3e, 2e afd.

800,
1250,

f 1500,-

,,

Ie afdeling
Uitmuntendh. afd.
Ere afdeling
Sup.IVaandel afd. ,

c. 25°/0 van de nettokosten van de dirigent van maximaal

d. 4e, 3e, 2e afdeling
le afdeling
Uitmuntendheid afd.
Ere afdeling
Sup. of Vaandel afd.

t

t
t

,
,

î

î

10,- p. Inetr.

12,50 p. instr
15,- p. tnatr.
17,50 p, instr.
20,- p. lnstr.

f 3000,-.

125,- e. 4a, 3e, 2e afd.
1e afdeling
150,175,Uitmuntendh. afd.
200,Ere afdeling
225,Sup.IVaandel afd.

, 125,
, 150,
, 175,
'200,t 225,

f. nsar omstandigheden.

Voor drumband. etc.

a. 3e, 2e, 1e afdeling
Uitmuntendheid afd.
Ere afdaling
Superieure afd.
--,--

,,
t

t

300,- b, ae, 2e, la afdeling ,
400,Uitmuntendh. afd. t
500,Ere afdeling
600,Superieure afd.

---------.--

,
t

._~

4,- p. instr.
5,- p. instr.
6,- p. Inetr.
7,50 p, instr.

,,,,

c.
d.
e.
f.

25% van de nettokosten van de bevoegde instructeur van max.
Indien gesubsidiëerd, resp. f 75,-, f 100,-, f 125,-, f 175,-.
indien gesubsidiëerd. resp. f 50,-, f 65,-, f 80.-, f 100,-.
naar omstandigheden.

f .2000,-.

BU indeling in 4e, 3e, 2e, 1e afdeling en de afdelingen Uitmuntendheid,
Ere, SuperieurefVaandel. hebben wij met het oog op het muzikale peil van de
bij onze organisaties aangesloten muziekverenigingen, die zich regelmatig
onderwerpen aan het oordeel van een deskundige jury tUdens goed geregle
menteerde wedstrijden.
Er zljn echter nog verenigingen - vooral bij drumbands komt dat voor 
die niet bij een organisatie zijn aangesloten en waarvan het muzikale peil vast
gesteld wordt op vrije concoursen. De klassering bij deze vrjje muziekwed
stnjden is niet gebaseerd op bepaaide reglementen en kan beslist niet altijd
de toets der kritiek doorstaan, zodat een vergelijking met de beoordeling van
het rnuztka'e peil. vastgesteld tijdens concoursen onder de reglementen van
onze organisaties, niet geheel mogelijk is. De rijksoverheid stelt voor deze
vrije concoursen geen prjjzen, b.v. in de vorm van legpenningen, beschikbaar.

Van harte hopen wU, dat Uw Raad welwiliende aandacht aan dit schrijven zei
schenken en aan de muziekverenigingen en drumbands in Uw gemeente de
financiële steun zal toekennen, die voor de culturele, sociale recreatieve en
jeugdvormIng van de mens in zijn muzlekverënlqinq zo hard nodig is.
Onze vier organisaties, maar ook de duizenden muzikanten, zullen U er
dankbaar voor ZÜn.

il

HEf BESTUUR VAN S.O.N.M.O.

,I

"

r

J.M.P. WIegers, voorz. (Alg. Ned. Unie)

P.L.H. Cra ..bom, (Keth. Federetle)

B. de Vries, aecr. (Chr. Federatie)

IJ. Woudstra, (Chr. Fe<leratie)

J.H. Bergh, (Kon. Federatie)

P J. Verhoef. (Chr. Federatie)

J.P.M. ven Oosterhout, (Kon..Federatie)

T.C. Marchal, (Alg. Ned. Unie)

Dr. J.C.M. Sweens, (Kath. 'Federatie)

Namen.. het Bestuur,

secretarie.

'EDERATIE VAN KATHOLIEKE IlUZIEKBONllEl'I l'IEDERLAl'ID
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Appeldoorn U.(adres onbekend,woont
J.Gasthuislaan
46c
Cammenga
Egberts
S. Nobellaan
335
L. Will.Barentzstr. 33
Govaerts
Jansen
H. Korte Steigerstr. 4
J. Bredeweg
380
Jochems
Joode de
145
C. Vegastraat
65a
Kleef v.
J. Gasthuiestraat
60c
Lenden v.d.G Kasteelplein
Lüéker
H. Laanderstraat
48
·;~1tIaas
W. K.v.Egmondstr.
59
Reynhoudt J.SSnoeckgensheuvel 7
Schneider lil. Noordpolderkade 140
Semmeling J. Chrisantenetraat 21
Smits
K. l4erellaan
35
Steyvers
18
P. Kemp
Veluwen v. A. Egidiusstraat
7
Vleuten v. H. Postelstraat
8

in Duitsland)
Amersfoort
Assen
den Bosch
Zaltbommel
Roermond
Amsterdam
Amersfoort
Maastricht
He.erlen
Venlo
Amersfoort
den Haag
lIlaastricht
Ede
Ho.rn (L)
Amsterdam
Someren.
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We geven hier een overzicht van de opbouw van deze grote
organisatie,waarvan ook onze bond nu deel uitmaakt.
Aangesloten bij S.O.N.M.O. zijn:
1.Algemene Nederlandse Unie van lIuziekverenigingen.
2.Stichting R.K.Federatie van Diocesane lIluziekbonden.
3.Christelijke Federatie van lIluziekverenigingen.
4.Kon.Ned.Fed.van Harmonie en Fanfare gezelschappen.
De Kon.Ned.Fed.is aangesloten bij de Confád'ration Inter
nationale des Sociétás Populaires de lIlusique.Section de
L'U.N.E.S.C.O.(UNESCO is de organisatie voor internationale
samenwerking in opvoeding. wetenschap en ~nst.)
De K.N.F.is de grootste en sterkste Federatie,zij telt
driemaal zoveel leden dan de andere federaties.
Beschermheer vah de KJN,.P.is Z.K.H.Prins Bernhard.

-
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De Stichting R.K.Federatie van Diocesane Muziekbonden
in Nederland,bestaat uit de volgende bonden:
1.R.K.Bond van Harmmnie en Fanfare korpsen in NoordHolland (45 korpsen)
2.R.K.Bond van muziekgezelschappen in Zd-Holland
(40 korpeen)
J.De Aartsdioceeane Bond van Muziekgezelechappen
"St.Willibrordus" Utrecht (70 korpsen)
4.R.K.Bond van Harmonien en Fanfaregezelschappen in het
cJBisdom Breda. (82 korpsen)
5.R,K.Bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom
s'Hertogenbosch (168 korpsen)
6.R.K.Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
(260 korpsen)
7.Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.(lJO korpsen)
Het Bestuur van deze Stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Dr.J.C.M.Sweens
Secretaris : P.L.H.Crasborn
Penningm. : T.Landsdaal
Leden:De heren voorzdtters der aangesloten bonden.

,,c
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Allereerst moeten we melding
maken van de adresverandering
van W.Pilich.
Wilt U dit even noteren:
W.Pilich Irenestraat 74
Nieuwenhagen.
Ook het telefoonnummer is
gewijzigd:0444J-24l5.
We hopen ook weer in 1969 "bij de tijd" te zijn en ons
blad,weer een bron van goede informatie te doen blijven.
Mogen we wel weer rekenen op alle secretarissen,zowel
van dê districten àls van alle korpsen om ons op de hoog
t.. te houden.
tI gaan nog even door met show-instructie,er staat een
"Geschiedenis der Slagwerkinstrumenten" op stapel met
daarnaast een volledige beschrijving der instrumenten.

,î~
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GESLAAGD
Op 26 oktober ll.slaa gde aan het
Maastrichtse conservatorium,voor
Paukenist 4e graad,de in Midden
en Noord Limburg goed bekende
Drumbandinstructeur,JAN BEURSKENS
uit Tegelen.
Het feit dat de heer Beurskens
ondanks zijn 52 jaren-nog steeds lessen
volgt om zijn. kennis rijker te maken,in
het belang van de door hem geleide korp
sen ie een felicit&ie zeker waard.
Jan,namens ons allen,van harte proficiat.
EEN PRIMA PRESTATIE
Tijdens het op 12 november gehouden Solistenconcours te
Roggel,wist een trio van de Drumband der Fanfare Sint
Caecilia uit Helden,een eerste prijs met lof der jury te
behalen.
Na een klarinettist behaalden zij het hoogste aantal
punten in de afdeling Uitmuntendheid.
Een bewijs dat de solisten van onze korpsen zich met veel
succes kunnen bewegen op hetzelfde niveau als de solisten
van Harmonie en Fanfare gezelschappen
Dit is zeker ook een Felicitatie waard.
ANDERE FELICITATIES
Van alle kanten bereiken ons uitgebreide verslagen van
de recepties,welke bij de Wimpeluitreikingen,werden
gehouden.De redaktie is op vele dezer recepties verte
woordigd geweest en zal te zijner tijd en bij voldoende
plaatsruimte zeker melding maken van deze feestelijke
gebeurtenissen.Gebeurtenissen,die opnieuw een licht
wierpen op onze Bond en het streven om ook onze muziek
een plaats te geven in het rijke Limburgss muziekleven.
Een plaats waar al onzs korpsen recht op hebben.
In dit nummsr vindt U de volledige tekst van de brief,
welke door S/O/N/M/O.aan alle LimbUrgse Gemeente bestu
ren is gezonden. Hierin kunt U allen. kennis nemen van het
streven der organisaties om te komen tot een redelijke
subsidis regeling.

-""----

CURSUS INSTRUCTEUR
Aan de Mûziekschool te Thorn is nu ook gelegen
heid tot het volgen van een cursus voor Instruc
teur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden en/of
nadere inlichtingen krijgen bij:
Directeur L.ADAMS
Nierstraat 1 ELL.
=~=============~===========~================~==

MUZIEK voor:

*
*
*
*

accordeon-orkesten
mandoline-orkesten
accordeon-aoä
pijperkorpsen

*

4

slagwerk-soli
"-duetten
"-trio's
"
-kwartetten

vindt U bij de spe c iaa I - uitgeve r ij
"KRIP8 - MUZIEK"
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070-689655
Catalogus op aanvraag

NAGEKOMEN DISTRICTSNIEUWS
..
Het Solistenconcours in District I,te organise~
ren door R.K.Fluit en Tamboerkorps ONS GENOEGEN
te Kaalheide,zal worden gehouden op:
Zondag 16 maart 1069.
~.,

_---...~

In district IV zal het Solistenconcours eveneens
worden gehouden op 16 maart 1969.
.;
Het zal in dit District worden georganiseerd
door de Drumband van de Schutterij " St.GEORGIUS
en SEBASTIANUS " uit Beesel.
================================================

ZOEK NIET VERDER! Voor Instrumenten en MUziek,
Bel of schrijf:
Roooond..1

TlERO"LFF-MUZIEKCENTRALE

Markl g2
Tel. 01850·3455 I
POligiro 1093995
POlibuI 18

VOOR HET HUREN
VAN
,rT";,
,
FEESTT_NTEN
"

K.BAKKERen ZN

DANSVLOEREN

04448-3757

PODIUMS
GELUIDSINST.

SLAKKENSTRAAT 67
HOENSBROEK
Zonder

ko.ten

VERLICHTING
uwerzijds

maken wij een ontwerp ven

U zoekt iets voor een' beginnend

Vaandels

CJRUMBANCJKCJRPB?

Vlaggen
Schellen

CJRUMBANCJKCJRPB?

bomen
Vraagt Ieto's en priizen ter
inzage.

•
•
•

U zoekt iets om uit te komen in de
ere-afdeling met UW

{; zoekt een solo,duo or trio voor Uw
beste drummer (9) in Uw

CJRUMBANCJKCJRPB?

vraag folder aan
-,

b~J

de

CJRUMBANCJBPECIALIBT
N.V. Konefa Muziekuitgaven (kapitaal)
Jensiu6str:54 Rotterdam.Tel 010-241871

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 m2 grondoppervlakte.

Vloeren.

verlichting. toiletwagens • verwarming. enz.

w. J. HEKKENS

. REUVER

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEËN
Indultrl••tr••t 16
Tolofoon 04704·H71

\1

Muziekcentrale
Akerstraat 98

,•
IJ

J.J. HA N S SEN

Spekholzerheide (L )

Tel 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastic vellen;
Weater King, Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARA TIE-INRICHTING
voor alle rrruz i ek.in s t'r urn erit en .
I

CONCER TTROMMEN
Royal, Ludwig, Premier, Supton, Wiley
MARS TROMMEN
Royal, Supton, Wiley. Leverbaar in 36 cm,
33 cm en 30 cm.
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAG TROMMEN
ROYAL:
Diverse modellen zowel enkel, als dubbel
spanbaar, verende schroefbussen, e verit.
automatisch snarenmechaniek. Perloid uit
voering in diverse kleuren

i

WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon vellen, demper, auto
matisch snarenmechaniek, perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Prachtige modellen in alle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met schroef- of touw
spanning.
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Engelen. In bes of
es of gecombineerd met ventiel of baril.
Bastrompetten, Jachthoorns, Bazuinen,
Bashelicons .

)

