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Jaarverslag 2012 

Inleiding 

Het jaar 2012 leek een rustig jaar te worden. Ingeklemd tussen twee 

concoursen, in 2011 en 2013, en na het bezoek van Blue Lake, stonden er geen 

grote projecten op de planning. Toch was ook 2012 een jaar waarin weer veel is 

gebeurd. De vereniging begon 2012 in het nieuw. Vanaf de eerste week van het 

jaar vonden de repetities plaats in het nieuwe Culturele Centrum De Wiese. 

Tijdens het jaarconcert werden de nieuwe uniformen gepresenteerd.  

 

Vereniging 

De ledenlijst van St.Caecilia telde op 31 december 2012 65 namen. Dat zijn er 

meer dan in 2011, maar dat aantal ontstaat doordat ook de leerlingen van de 

slagwerkklas en de amv-leerlingen als leden meetellen. Ook de dirigenten en 

instructeurs staan op de lijst, vijf in totaal. 

De fanfare telt 33 leden, de slagwerkklas bestaat uit 7 leerlingen, er zijn 6 amv-

leerlingen. In 2012 zijn 10 leden gestopt. 

Verschillende leden behaalden een diploma: 

Voor het A-diploma slaagden: Roos de Graaf, Wieke Holwerda, Simoni Mukielo, 

Martijn Uijttewaal, Mark Vernooij. 

Voor het B-diploma slaagden: Kelvin Smit, Stan Uijttewaal, 

Voor het C-diploma slaagde: Willemijn van Rooijen 

 

De toename van de kwaliteit is ook onze buurverenigingen niet ontgaan. Er is 
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een groeiend aantal verzoeken aan leden van onze vereniging om mee te spelen 

bij andere fanfares. 

 

Optredens 

St.Caecilia was in 2012 present bij een flink aantal activiteiten : 

Vrijdag 20 januari 2012 laatste serenade in Het Gebouw aan Jhr. Ramweg 40.  

Zondag 19 februari 2012 Carnavalsoptocht in Schalkwijk 

Zaterdag 3 maart 2012 Jaarconcert in De Wiese met presentatie nieuwe uniform 

Zaterdag 17 maart 2012 Solistenconcours in Well, waar Yuri Kroon en Willemijn 

van Rooijen landelijk muziekkampioen werden 

Zaterdag 24 maart 2012 Tripleconcert leerlingenorkesten van St.Caecilia, 

Noordeloos en KNA in de Grund 

Zondag 22 april 2012 serenade bij de officiële opening van Theetuin De 

Antoniahoeve 

Zondag 22 april 2012 optreden van een delegatie bij het Campina-feestje van 

Eef Vernooij 

Vrijdag 27 april 2012 PWA-concert samen met KNA in De Wiese  

Zaterdag 28 april 2012 optreden van een delegatie van St.Caecilia tijdens het 

Oranje-diner 

Maandag 30 april 2012 optreden tijdens Koninginnedag 

Vrijdag 4 mei 2012 Dodenherdenking bij het monument in Schalkwijk 

Zondag 20 mei 2012 serenade voor de familie Uyttewaal in De Wiese 

Vrijdag 1 juni 2012 Avondvierdaagse in Houten 

Zaterdag 16 juni 2012 Solistenconcours in De Wiese  

Vrijdag 22 juni 2012 Petfestival op basisschool St.Michiel in Schalkwijk 

Zaterdag 23 juni 2012 serenade bij de familie Diks, aan de Provincialeweg 
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Donderdag 5 juli 2012 openbare repetitie in de openlucht Weideboogerd, Tull en 

’t Waal 

Zondag 8 juli 2012 begeleiden van de mis op de Maliebaankermis in Utrecht 

Zaterdag 25 augustus 2012 Serenade voor de familie Van Buuren in De Wiese 

Zaterdag 1 september 2012 optreden leerlingenorkest tijdens de 

Activiteitenmarkt in Houten 

Zaterdag 1 september 2012 optreden leerlingenorkest bij het jubileum van 

tennisvereniging SET  

Zaterdag 15 september 2012 serenade bij de officiële opening van Cultureel 

Centrum De Wiese 

Zaterdag 29 september 2012 Donateursactie Muziek voor uw deur, met 

optredens op zes verschillende plaatsen in Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

Zondag 30 september 2012 Serenade ter gelegenheid van 40 jaar 

Kloostergaarde 

Zaterdag 3 november 2012 Concert voor de Vrienden van St.Caecilia 

Zaterdag 17 november 2012 Serenade bij het 44-jarig bestaan van de 

Carnavalsvereniging De Platneuzen 

Zaterdag 24 november 2012 Intocht van Sinterklaas in Schalkwijk 

Donderdag 29 november 2012 serenade bij het vertrek uit  Houten van 

burgemeester Cor Lamers in de Roskam in Houten 

Zaterdag 22 december 2012 Onderlinge Top-2000-concert in de H.Michaelkerk 

Maandag 24 december 2012 Optreden delegatie tijdens de Kinderkerstnachtmis 

Dinsdag 25 december 2012 Optreden delegatie in het kerkje in Tull en ’t Waal. 
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Bestuur 

Het bestuur bestond dit jaar uit: Marjolein Kool: voorzitter, Gerrie van Rooijen: 

penningmeester, Daphne Geerdes: secretaris, Anne Scheltinga: lid, Jan Vulto: 

lid, Frans Hollander: vice-voorzitter.  

Het bestuur vergaderde 10 keer dit jaar en kwam regelmatig onofficieel bijeen 

na de repetities of bij andere gelegenheden. Twee keer is een algemene 

ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft eenmaal vergaderd met de 

muziekcommissie. Jaarlijks houdt het bestuur functioneringsgesprekken met de 

dirigenten/instructeurs. De aanstellingen van alle dirigenten en instructeurs zijn 

verlengd. 

Het bestuur heeft graag gebruik gemaakt van het aanbod van Dirk Dekker om 

de vereniging door te lichten en aan een meerjarenbeleidsplan te helpen. Dirk 

Dekker is in verschillende bestuursvergaderingen aanwezig geweest, heeft met 

verschillende leden gesprekken gevoerd en heeft zich grondig verdiept in de 

vereniging. Dat alles leidde tot een plan dat hij presenteerde aan de leden in de 

jaarvergadering van november 2012. 

Het bestuur onderhield contacten met het bestuur van KNA, de KNFM, het 

Oranje-comité, muziekhandel Steenbeek, de Stichting Vrienden van St.Caecilia, 

sponsors en fondsbeheerders, de beheerders van De Wiese, het Utrechts 

Centrum voor de Kunsten, firma Seezo, Stichting Mazzel en particulieren in het 

dorp. 

 

Muziekcommissie 

De Muziekcommissie heeft dit jaar het jaarconcert, het PWA-concert, het 

solistenconcours georganiseerd. De organisatie van het Onderling Top-2000-
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concert heeft de MC gedelegeerd aan een commissie van vooral jonge leden. 

De Muziekcommissie heeft dit jaar vijf keer vergaderd, waarvan één keer samen 

met het bestuur. Verder is er veel contact geweest via e-mail en tijdens de 

wekelijkse repetities over de lopende zaken. De notulen van de vergaderingen 

worden ter inzage gestuurd aan het bestuur.  

De Muziekcommissie is dit jaar uitgebreid met Belle Vulto 

 

Samenstelling Muziekcommissie: Patrick van Veenendaal: voorzitter; Frans 

Hollander: Lid en afgevaardigde van het bestuur; Petra Vernooij: Secretaris; 

Eline Musters: Lid; Tim Scheltinga: Lid, Belle Vulto, Lid. 

 

Dit jaar is weer een aantal nieuwe stukken in de map gekomen; deze zijn 

aangekocht, geschonken of uit het muziekarchief gehaald. Het gaat om: 

Concerto d’amore, Grease, Brilliant Beatles, Het dorp, Ons dorp, My favourite 

things, Hallelujah, Les Miserables, Music, My girl, Queen’s parc melody, The 

Rock, Ross Roy, Viva la vida 

 

En verder… 

• ontving Jessica van Veenendaal-Vergeer de Bronzen trompetter voor 

haar verdiensten van de afgelopen jaren; 

• hadden Gerrie van Rooijen en Petra Vernooij weer een prachtige 

prijzentafel bij elkaar verzameld voor de loterij; 

• bracht die loterij meer dan duizend euro op; 

• startte St.Caecilia met de Positoos-actie; 

• deed Frans van den Berg in het clubblad van VV Schalkwijk een oproep 

om allemaal donateur te worden van St.Caecilia; 
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• zijn de oude uniformen verkocht aan een carnavalsvereniging in Boxtel; 

• betaalde ieder lid als bijdrage aan het uniform € 25; 

• heeft Astrid Uijttewaal de organisatie van de Anjer-collecte 

overgenomen van Marjolein Kool; 

• had de vereniging toch weer hoge kosten voor reparatie van 

instrumenten, reparaties die bij goed onderhoud en goede omgang met 

het instrument niet altijd nodig zijn; 

• deed Willemijn van Rooijen auditie bij het  Nationaal Jeugd Fanfare 

Orkest, werd ze aangenomen en ging ze mee met het orkest in 

augustus; 

• werden de prijzen van de consumpties in De Wiese voor orkestleden 

naar beneden bijgesteld; 

• was Willemijn ook winnaar van het solistenconcours van zaterdag 16 

juni 2012; 

• bracht Dana Vernooij een bezoek aan Blue Lake in Michigan; 

• sponsorde De Onderlinge Verzekeringen het Top-2000 kerstconcert; 

• bood de Stichting Mazzel ons vier pauken; 

• heeft het bestuur ervaren welke gevolgen een verkeerd geadresseerd 

mailtje kan hebben; 

• gaf de Stichting Vrienden van St.Caecilia een bijdrage aan het 

Onderlinge Top-2000-concert en aan de aanschaf van slagwerk; 

• ontving St.Caecilia een bijdrage van OPA Schalkwijk en een van OPA Tull 

en ’t Waal; 

• werd de nieuwe fanfarefoto weer niet gemaakt; 

• bezochten in 2012 7957 bezoekers de website www.caecilia100.nl 

• heeft het ELAN-groepje geconstateerd dat St.Caecilia over genoeg 
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positieve energie beschikt; 

• zijn vijf leden actief bij OPA bij het ophalen van oud-papier. 

• beseft het bestuur dat het onmogelijk is het ieder lid voor 100% naar 

het zin te maken. 


