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 Op 7 maart 2015 namen Jannah van Hout, Tessa Pekx, Minke Coort en het duo Minke 
Coort/Tessa Pekx deel aan het Nederlands Kampioenschap majorette (NBTA) in Almere. 
Jannah behaalde een mooie 6e plaats in haar categorie. 
Tessa en Minke werden met hun solo-optredens respectievelijk 4e en 2e in hun eigen 
categorie. Als duo werden zij 1e en zijn ze dus opnieuw Nederlands Kampioen. 
Dit houdt in dat Minke als solist en samen met Tessa als duo ook dit jaar gaan deelnemen aan 
het Europees Kampioenschap in Lignano Sabbiadoro, Italië. Tessa is met haar uitstekende 4e 
plaats reserve EK-gangster. 

 
 Na 10 jaar in de redactie van ons clubblad De Triangel gezeten te hebben, heeft Joke 

Verberkt het besluit genomen deze functie neer te leggen. Joke heeft een groot aandeel 
geleverd in het maken van De Triangel door regelmatig zelf wat te schrijven, Wist U Datjes te 
verzamelen en mensen te motiveren om een stukje aan te leveren. Joke zal dan ook erg 
gemist worden bij de redactie. Bedankt Joke voor je werkzaamheden voor het clubblad! 
Door het vertrek van Joke is er een vacature vrijgekomen binnen de redactie, dus mocht je 
geïnteresseerd zijn in een functie bij De Triangel, meld je dan bij één van de redactieleden. 
 

 Op zondag 15 maart j.l. vond de Solistenparade plaats. Dit jaar waren er ruim 40 optredens 
vanuit alle geledingen. Nieuw was het onderdeel de Calimero-Cup. Hierbij speelden door de 
organisatie samengestelde duo’s, bestaande uit een leerling- en een ervaren muzikant(e), 
samen een duet. Vanuit het onderdeel dans waren duo’s/trio’s samengesteld, die vervolgens 
helemaal zelf een dans-choreografie hadden gemaakt. Het was een erg gezellige, muzikale 
middag waarin diverse verrassende optredens voorbij kwamen. Wij willen ook alle 
vrijwilligers bedanken die hun steentje bijgedragen hebben tijdens de Solistenparade. 
Op de site van Musis Sacrum staan mooie foto’s van deze dag. 
 

 Afgelopen donderdag was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering 
nam Ron Cornelissen afscheid van het bestuur. Het was prettig om met Ron samen te mogen 
werken en wij willen hem dan ook bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij de 
vereniging, met name bij de slagwerkgroep.  
Kayl Bouwmans werd door de vergadering verkozen tot nieuw bestuurslid Slagwerk. Wij 
wensen Kayl heel veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie. 
Thijs Kampen en Rianne van den Boom waren aftredend en herkiesbaar. Zij zijn beiden door 
de aanwezige leden herkozen. Rianne van den Boom zal bij afwezigheid van de voorzitter zijn 
rol waarnemen, tot er een invulling is gevonden voor de functie waarnemend voorzitter.  
 

 Tijdens de ledenvergadering werd ook de Vrijwilliger van het jaar 2014 bekend gemaakt. Dit 
jaar mocht Karen van den Broek deze eervolle titel in ontvangst nemen. Karen werd gekozen 
vanwege haar grote betrokkenheid bij de vereniging; ondanks dat ze wekelijks een heel eind 
moet rijden is zij vrijwel altijd aanwezig bij repetities en activiteiten. Daarnaast is zij één van 
de drijvende krachten achter verschillende Musis Sacrumconcerten, zoals Lampkapje, de Bas 
de Baas en het Filmconcert. 
Karen is vaak betrokken bij jeugdprojecten vanuit de vereniging. Zo leidt zij momenteel de 
Blazersklas, en gaf zij de vervolglessen vanuit het muziekproject op De Kleine Kapitein. 
Kortom; een welverdiende titel! Wij feliciteren Karen met deze mooie prijs.  
 



 Door de ledenvergadering is het besluit genomen per 1 januari 2015 de volgende wijzigingen 
door te voeren m.b.t. de contributies: 
-- De ledencontributie wordt verhoogd van € 95,00 naar € 100,00 per jaar. 
-- De leerlingencontributie wordt verlaagd van € 62,50 naar € 50,00 per jaar. 
-- Het rustend lidmaatschap blijft op € 60,00 per jaar. 
-- Leden van harmonie en slagwerk vanaf 18 jaar betalen ledencontributie. 
-- Leden van harmonie en slagwerk tot 18 jaar betalen leerlingencontributie. 
-- Leden van Twirl & Showdance betalen leerlingencontributie, ongeacht hun leeftijd. 
Als zich een persoonlijke wijziging voordoet bij een lid (bijvoorbeeld het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar, toepassen of vervallen van de gezinskorting, beëindiging van het 
lidmaatschap) dan wordt de contributie aangepast vanaf de 1e dag van het volgende 
kwartaal na de wijzigingsdatum. 
 

 Voor alle Twirl-leden zullen het aantal shows apart in rekening worden gebracht. 
Het aantal shows wordt bepaald naar de stand van 1 januari. Eventuele wijzigingen die in de 
loop van het jaar optreden (vanwege het starten of beëindigen van een show) zullen aan het 
eind van het jaar worden herberekend en afgerekend, waarbij wijzigingen ingaan op de 
eerste dag van een kwartaal. 
Omdat de shows apart worden afgerekend, zijn de lesgelden naar rato naar beneden 
bijgesteld. 
De aangepaste tarieven zijn te raadplegen via www.musissacrumbakel.nl (klik op Informatie / 
Tarieven). 
 

 Eind maart zal de factuur voor de te betalen contributie (en eventuele lesgelden) worden 
verzonden.  
Per 1 januari 2015 maakt Musis Sacrum geen gebruik meer van automatische incasso. Alle 
leden worden dan ook verzocht het te betalen bedrag zelf over te maken. Betalen in 
termijnen is mogelijk. Meer informatie hierover staat vermeld op de factuur. 
 

  Alle deelnemers en supporters van het EK in Kroatië (2014) ontvangen ieder € 60,00 van het 
betaalde inschrijfgeld terug. 
De te ontvangen bedragen zullen op de te betalen contributies en lesgelden in mindering 
worden gebracht. De factuur zal eind maart worden verzonden. 

 

 A.s. zaterdag 28 maart gaat de Harmonie op concours in Heerenveen. Zij zullen rond de klok 
van 7.00 uur gezamenlijk met de bus vertrekken vanuit de Musis Sacrum Hal.  
De uitslag van dit concours is bepalend voor de divisie-indeling. In het najaar gaat de 
Harmonie opnieuw op concours, in Veldhoven. Zij zullen dan uitkomen in de divisie die a.s. 
zaterdag door de jury bepaald wordt. Wij wensen Johan, de muzikanten en hun supporters 
een hele succesvolle, maar vooral gezellige dag toe. 
 
 
 
Activiteiten komende tijd: 
 
28 mrt.   Concours Harmonie in Heerenveen 
11 apr.  Oudijzeractie 
24 apr.  Lintjesregenserenade (indien van toepassing)  
27 apr.  Opening Koningsdag  
4 mei  Opluisteren Dodenherdenking in Bakel 
31 mei  Opleidingsdag 

http://www.musissacrumbakel.nl/

