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Jaarverslag Koninklijke Harmonie van Roermond 2016 

VOORWOORD: 
 

“2016: Een jaar van verdriet, gemis en samen sterker worden”. 

   

Al zeer vroeg in het jaar werden wij allemaal hard geraakt door het overlijden van 

onze voorzitter Leon Kuipers.  

Na het nieuwjaarsconcert, dat Leon nog “life” vanuit zijn ziekbed heeft mogen 

meemaken, ging zijn gezondheid snel achteruit. Op 6 februari is Leon thuis, in zijn 

vertrouwde omgeving overleden.  

Hij was pas 46 jaar.  

Enkele dagen voor zijn overlijden is Leon, op voorspraak van de Koninklijke 

Harmonie, nog benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Op 12 februari hebben wij op een mooie en waardige manier afscheid genomen en 

Leon begeleid naar zijn laatste rustplaats.  

Voor Lilian, Rick en Cecile is het gemis onbeschrijfbaar. Veel respect heb ik voor de 

manier waarop zij “de passie voor muziek” weer snel hebben opgepakt, zoals Leon 

het zeker gewild zou hebben.  

 

Wij als Harmonie verliezen met Leon een goede vriend, een gepassioneerd 

muzikant, een collega bestuurslid en een voortreffelijk voorzitter.  

Tijdens de concertreis naar Leeuwarden was het gemis bij iedereen merkbaar. 

De eerste reis zonder Leon voelde………….gewoon anders, niet goed.  

 

Het bestuur heeft in december de “Leon Kuipers Wisseltrofee” laten maken, die vanaf 

2017 uitgereikt zal worden aan de winnaar van ons Onderling Solistenconcours.  

 

    ***************************** 

 

Enkele maanden later, op 7 juli, hebben wij de dienst van woord en gebed muzikaal 

verzorgd ten afscheid van ons lid Aat van Mourik, die op 1 juli overleed op 79 jarige 

leeftijd. 

Aat was iemand die de passie voor muziek ook niet vreemd was. Helaas kon hij al 

enkele jaren niet meer actief deelnemen aan de repetities en concerten van de 

Harmonie. Toch bleef hij nauw betrokken bij ons en wilde steeds op de hoogte 

gehouden worden van wat er nog allemaal speelde binnen de Keuninklikke. 

 

In 2016 hebben we ook afscheid moeten nemen van Frank van Tuijl, lid van ons 

Volwassenen en Senioren Orkest; Jos Verleg, oud-voorzitter, en Marcel Wingens, 

onze vroegere Port-Drapeau. 
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Zeer trots ben ik op de bestuursleden die, ondersteund door Ans Oerlemans en onze 

beide dirigenten,  na het overlijden van Leon en de verdere krimp van het bestuur, 

hun uiterste best hebben gedaan om de zaken op de rit te houden. Nu, aan het einde 

van het jaar, is ook hier meer rust en duidelijkheid in gekomen.  

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we komend jaar op deze weg voort zullen gaan en 

dat het jaar 2017 een in alle opzichten positiever jaar zal worden. 

 

 

Theo Derix, waarnemend voorzitter.  
 

 

SAMENSTELLING  BESTUUR 

Op 31 december 2016 bestaat het bestuur uit: 

Naam:    Functie: 
Theo Derix    Waarnemend voorzitter, Penningmeester 
Nico Kolken    Lid (Jeugdcommissie) 
Sarah Denissen   Lid (Jeugdcommissie) 
Anke Lampe    Lid (Muziekcommissie) 
Piet van Rooij Lid (Contactpersoon gemeente, lid comité Vrienden 

van de Keuninklikke) 
Frans Starmans   Lid (OPA, verzekeringen, donateurs) 
 
Ans Oerlemans van Beers heeft als lid van de vereniging het bestuur ondersteund 
met diverse werkzaamheden behorend bij het secretariaat. 
 
Vergaderingen: 
Het bestuur heeft als vaste vergaderdatum elke 3e donderdag van de maand. 
Op 21 maart 2016 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. 
 
LEDENTAL 
 
Op 31 december 2016 bedroeg het totaal aantal leden: 174. 
 
Blokfluiters    5 
Samenspelgroep   7 
Jeugdkorps    37 
Grote korps    61 
Blazersklas voor volwassenen 49 
Ereleden    11 
Bestuursleden   7 
Porte Drapeau   1 
Overig    2 
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COMMISSIES  EN  WERKGROEPEN 

Onderstaand treft u korte verslagen aan van de diverse werkgroepen zoals die 

binnen de Koninklijke Harmonie van Roermond opereren. 

Onderling solisten concours 
Net als andere jaren hebben we ook nu weer het Onderling Solisten concours gehad. 
Hier deed ieder lid van de jeugdharmonie en blazersklas aan mee. Ook de 
beginnende jeugd die pas een paar maanden tot een jaar spelen hebben hieraan 
deel genomen. De resultaten waren goed. We mogen trots zijn op onze jeugd.  

 
Kienen 
Na OPA is het maandelijks kienen de 2e grote activiteit van de harmonie qua 
spekken van de kas. Een paar jaar geleden merkte we dat het bezoekersaantal 
achteruit ging. Het kwam op een punt dat we serieuze maatregelen moesten nemen 
om dit aantal weer aan te vullen. Een aantal van deze maatregelingen waren acties 
bedenken en andere prijzen in te kopen. Ook de tijd en de speelrondes hebben we 
aangepast. We merkten dat dit zich geloond heeft, want sinds deze omschakeling is 
ons bezoekersaantal weer aardig gegroeid. Gelukkig is dit aantal ook stabiel 
gebleven en hebben we daar elke maand weer profijt van. Al het werk en energie 
heeft zich dus goed beloond. We hopen dit de komende jaren vol te houden. 
 

Jeugdcommissie 
De Commissie Jeugdzaken van de KHR bestaat in 2016 uit Harry Wolters, Roy 
Derix, Nico Kolken, Sarah Denissen en Anita Roth. Voor financiële zaken schuift de 
penningmeester Theo Derix aan om de kosten van de diverse projecten helder in 
kaart te hebben en waar nodig bij te sturen. De commissie jeugdzaken vergadert elke 
dinsdagmorgen in het HP.  
Het bestuur van de KHR is van mening dat een structureel jeugdbeleid nodig is om 
de instroom van jeugdige muzikanten te blijven krijgen en te behouden.  
Aangezien we op dit moment op 5 verschillende scholen actief zijn, vraagt dit veel tijd 
en energie van alle commissieleden. Gelukkig weet ieder lid waar zijn of haar 
specialiteiten liggen en kunnen we de zaak dus goed draaiende houden.    
Deze projecten kosten veel geld. Gelukkig hebben we nog verschillende sponsoren 
die ons ondersteunen, maar we blijven altijd actief zoeken naar nieuwe financiële 
fondsen.  
 
Op dit moment is ons grootste project het eindproject van “Kinderen maken Muziek”. 
Dit project loopt dit jaar af, en als grote afsluiting hebben we een mooi concert op 21 
mei 2017 in het theater De Oranjerie. Hier zullen ook andere verenigingen bij 
aanwezig zijn die ook mee doen aan het project.  
Zonder hulp zou de commissie het niet redden. Wij willen dan ook iedereen 
bedanken voor de bijdrages die ieder van jullie levert. De kinderen zijn tenslotte onze 
toekomst.  

  
BLAZERSKLAS  VOLWASSENEN 

Deze groep muzikanten bezet op de woensdagavonden de ruimtes in het 

Harmoniepaviljoen. De ene week volgt men de groepslessen onder leiding van de 

diverse docenten. De andere week vindt de gezamenlijke repetitie plaats onder 

leiding van Harry Wolters. 
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Aangezien deze groep bestaat uit oud -muzikanten maar ook “leken” is het toch 

geweldig om te zien hoe deze groep zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.  

Wekelijks krijgt Harry nog verzoeken van mensen die graag deel willen uitmaken van 

dit gezelschap! Het orkest bestaat uit 49 leden, waarvan 6 leden nog in opleiding zijn. 

Het enthousiasme van deze groep is groot. Het gezamenlijk muziek maken (als het 

dan toch eindelijk lukt) is een geweldig gevoel en prestatie.  

Men heeft het afgelopen jaar al een paar concertjes mogen geven, zoals tijdens de 
start van het cultureel seizoen in Roermond “opROER” waar een leuk concert is 
neergezet in ’t Paradies.  Er is een concert gegeven in de Pollart tijdens het 
kerstdiner voor senioren van de gemeente Roermond. 
Niet te vergeten: ook een kleine deelname aan het kerstconcert in ons eigen 
paviljoen op 2e kerstdag. Kortom……we zijn benieuwd waarmee dit orkest ons allen 
verrast in 2017!! 
 
 
WERKGROEP OUD PAPIER   (OPA) 

Eén van de belangrijkste bronnen van vast inkomen van de Harmonie is nog steeds 

het geld dat we maandelijks ontvangen voor het door ons opgehaalde oud papier. In 

2016 haalde een relatief kleine groep vrijwilligers maar liefst 285.060kg oud papier 

op en werd onze kas daardoor met € 9107,77 gevuld. 

Iedereen profiteert hiervan. Van deze inkomsten worden o.a. instrumenten, 

uniformen, opleidingen, muziekpapier enz. betaald.  

Door het inzamelen van oud papier hoeft iedereen slechts een relatief gering bedrag 

aan contributie te betalen. Als we de oud papieractie niet zouden hebben zou de 

contributie waarschijnlijk het dubbele zijn van wat men nu betaalt. 

Ondanks het feit dat iedereen van deze bron van inkomsten profiteert beseffen de 

meeste leden niet dat ook zij oud papier mee kunnen (moeten) ophalen om deze 

bron van inkomsten te laten bestaan. 

We hebben ongeveer 7 vaste medewerkers die zeer consequent maandelijks het 

oud papier ophalen en daar tijd voor vrij houden. Daar we minimaal 10 personen 

nodig hebben om het papier mee op te  halen is het elke maand weer een heel 

gedoe om deze mensen bij elkaar zien te krijgen.  Iedereen heeft er voordeel bij en 

slechts een handje vol leden beseft dat daadwerkelijk en zet zich actief voor het oud 

papier in. 

Mede namens alle vaste medewerkers roep ik bij dezen iedereen op om eens een 

paar keer per jaar mee te lopen.  

Uiteraard bij dezen een hartelijk woord van dank aan de mensen die wel (regelmatig) 

mee lopen. 

                                                         -----------------------                                                      


