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Muziek-, Mars- en ShowKorps  “ST. PETRUS’ BANDEN”   
        

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 aug 2020 
 

Aan- en afwezigheid: zie bijgevoegde presentielijst.  
 

 
1.  Opening  

De voorzitter, Emiel Beerkens, opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom.  
En bedankt alle leden en ereleden voor de bewezen diensten het afgelopen jaar. 
Afmeldingen van Froukje van der Elsen, Anita Verbeek, Piet van Lipzig.  
Enkele afwezigen zonder afmelding. 
 

2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande stukken 
De voorzitter bedankt alle leden, ereleden en vrijwilligers voor hun aanwezigheid bij en 
bijdrage aan MMSK dit afgelopen jaar. 
De voorzitter heet ook de bestuursleden en adviseur van Stichting de Opmaat van harte 
welkom. Zij ontvangen een bloemetje voor de bewezen diensten van de afgelopen jaren. 
Emiel Beerkens geeft aan te betreuren dat deze personen, met uitzondering van Frans 
Rommen, stoppen met het bestuurslidmaatschap van de Stichting. 
Inge stopt met PR coordinatieteam. Er worden vrijwilligers gezocht voor dit team. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 2019 
Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 
Marjolein Geurts merkt op dat met een mobiele telefoon het ledendeel van de website 
niet bereikt kan worden.  
 

4. Jaarverslag 2019 door de secretaris Jack van der Elsen 

Jack van der Elsen heeft enkele opmerkingen binnengekregen over het van te voren 
toegestuurde jaarverslag. Deze opmerkingen worden verwerkt in het jaarverslag. Het 
jaarverslag wordt behoudens deze opmerkingen geaccordeerd. 

 
5. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester Ben Otten 

Ben Otten geeft een toelichting over het financiële jaar 2019. 
Ben Otten heeft operationeel en projecten gesplitst en legt verder uit hoe dit financiële 
plaatje er uitziet. 
Vanuit de leden zijn er enkele vragen en deze lichten Ben Otten en Emiel Beerkens toe. 
Ben Otten gaat bij het project Freedom ook nog de schenkingen vermelden zoals van 
het Nelissen-Smit fonds zodat er een compleet beeld van inkomsten en uitgaven komt. 
Dit overzicht zal tijdens ALV 2 later dit jaar gepresenteerd worden. Verder staat de 
Opmaat lening alleen op de begroting en niet op de andere overzichten. Ben Otten zal 
ook dit aanpassen en tijdens ALV 2 presenteren. 
 

6. Begroting 2020 

Ben Otten geeft uitleg met betrekking tot de begroting van 2020. Opmerking wordt 
geplaatst over consumptiepost in verband met Corona.  
Verder vermeldt de voorzitter dat een TOGS-1 en TOGS-2 is aangevraagd. 
De vraag of we de huur van Odeon tijdens de Corona-periode terug krijgen, ligt 
momenteel bij de gemeente Venray. 
Er was een vraag of de huur voor de kelder aangepast was, toen de kelder verhuurd 
werd aan een bandje. Ben Otten bevestigt dat dat het geval is geweest. 
 



                                                                   2 

7. Verslag Kascommissie/Verkiezing Kascommissie. 
Jan Janssen (in plaats van Jan van Ochten) en Ton Segers hebben de inkomsten en 
uitgaven over het jaar 2019 op 17 augustus 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Inge Baltissen en Nelly van Rattingen stellen zich kandidaat voor de kascommissie over 
2020 en worden als zodanig direct benoemd. 

 
8. Bestuursverkiezing. 

Piet Alaerds is aftredend en niet herkiesbaar. 
Anny Derks is aftredend en niet herkiesbaar. 
Er zijn geen kandidaten aangemeld, ook niet tijdens deze ALV. 
Hiermee wordt het bestuur ingekrompen van 7 naar 5 leden. 
De voorzitter richt een woord van dank aan Piet Alaerds en Anny Derks en zij krijgen 
een kado overhandigd. Piet Alaerds blijft wel als spelend lid en Anny Derks blijft als 
vrijwilliger actief bij MMSK. 
 

9. Rondvraag/ Wvttk 
Marjolein Geurts: start met het afstudeertraject van haar studie en zal daarom 1 jaar lang 
MMSK verlaten. Daarna wil ze terugkomen. 
Yvonne Smits-Janssen: zoekt vervanger tot het einde van het jaar in de 
optredencommissie. Jos Wijnen meldt zich hiervoor aan. 
Wim Derks: Is er bestuurswisseling bij Stichting Odeon op komst? Dit wordt door de 
voorzitter bevestigd. MMSK is en zal in dit bestuur vertegenwoordigd worden. 
Joop Derks: Zijn Guus Kersten en Teun Kersten lid geworden? Dit wordt bevestigd, ze 
zijn volwaardige leden. 
Inge Baltissen: Om het Ceciliafeest goed te kunnen organiseren, willen we in oktober 
weten wat de bedoeling is. De voorzitter roept iedereen op voor Corona-veilige ideeen 
aangaande het Ceciliafeest. Dit punt wordt in de volgende bestuursvergadering van 
september 2020 besproken.  
 

10. Sluiting 

De voorzitter schorst de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 
en inbreng. 
 

  
 

 
 
Voor akkoord d.d. ........-........-........ 
Voorzitter Emiel Beerkens 
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Presentielijst ALV 26-8-2020 
 
Marjolein Geurts 
Anny Derks 
Piet Alaerds 
Ton Segers 
Joop Derks 
Thijs Geurts 
Piet van Lipzig 
Ton Huibers 
Marjon Lucassen 
Ramon van Rattingen 
GerPiet Wicherts 
Daphne van Oijen 
Sandra van Oijen 
Pierre Swinkels 
Jan Janssen 
Inge Baltissen 
Judith van der Elsen 
Frans Rommen 
Guus Smits 
Yvonne Smits-Janssen 
Willem van Lieshout 
Juul Smits 
Ineke Smits-Thielen 
Jan van Ochten 
Chantal van Rattingen 
Alex van Rattingen 
Nelly van Rattingen 
Emiel Beerkens 
Jack van der Elsen 
Irma Beerkens 
Huub Derks 
Jos Wijnen 
Wim Derks 
Hans Beterams 
Ben Otten 
Margaretha Werinussa 
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Muziek-, Mars- en ShowKorps  “ST. PETRUS’ BANDEN”   
        

Notulen Hervatting Algemene Ledenvergadering d.d. 29 september 
2021 
 

Aan- en afwezigheid: zie bijgevoegde presentielijst.  
 

 
1.  Hervatting  

De voorzitter, Emiel Beerkens, heropent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen 
van harte welkom.  
Afmeldingen van Thijs Geurts, Sandra van Oijen, Daphne van Oijen, Lucie van den 
Berg, Marjon Lucassen, Margaretha Werinussa, Jos Wijnen.  
Enkele afwezigen zonder afmelding. 
 
2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande stukken 

De voorzitter doet een oproep voor iemand die de tribuneverhuur op zich wil nemen. 
Frans Rommen gaat deze persoon dan inwerken. Graag melden bij het bestuur of 
Frans Rommen. 
Binnengekomen stukken: diverse mailings KNMO over Coronamaatregelen voor 
muziekgezelschappen, diverse mailings van Cultura Venray, mailings van 
schouwburg i.v.m. Queen concert, Geboortekaart Bo Smits, Uitschrijvingen en 
inschrijvingen Kamer van Koophandel, FMV verslagen van vergaderingen, 
bevestiging goedkeuring subsidie van de gemeente Venray. 
Uitgaande stukken: Nieuwsbrieven MMSK, Inschrijfformulieren voor nieuwe leden. 

 
3. Punten behandeld op 26 augustus 2020 
Het voorstel is dat dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de ALV 2022, alwaar dan 
het ALV verslag van 2020-2021 geagendeerd wordt. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
4. Jaarverslag 2020 door de secretaris Jack van der Elsen 

Het jaarverslag was ter kennisgeving op de website van MMSK geplaatst. De 
vergadering heeft hier geen opmerkingen over  en het verslag wordt geaccordeerd. 
. 
5. Financieel jaarverslag 2020 door de penningmeester Ben Otten 

Ben Otten geeft een toelichting over het financiële jaar 2020 dat door de Corona crisis 
als een abnormaal jaar beschouwd kan worden. Als inkomstenbron viel de 
tribuneverhuur volledig weg. Verder kregen we wel inkomsten uit de TOGS/TVL 
regelingen van de overheid. 
 

6. Begroting 2021 
Ben Otten geeft uitleg met betrekking tot de begroting van 2021. Opmerking wordt 
geplaatst over muziekschool (MS): dit moet zijn muziekonderwijs (MO).  

De vraag of we de huur van Odeon tijdens de Corona-periode terug krijgen, ligt nog 
steeds bij de gemeente Venray waar de wethouder van Cultuur vertrokken is.  De 
gemeente behandelt deze vragen gebouw voor gebouw. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
Verslag Kascommissie/Verkiezing Kascommissie. 
Inge Baltissen en Nelly van Rattingen hebben de inkomsten en uitgaven over het jaar 
2020 in september gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt 
decharge verleend. 
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Anita Verbeek en Nelly van Rattingen stellen zich kandidaat voor de kascommissie over 
2021 en worden als zodanig direct benoemd. 

 
7. Bestuursverkiezing. 

Frans Rommen is aftredend en niet herkiesbaar. Emiel Beerkens bedankt Frans 
Rommen voor 36 bestuurslidmaatschap, Frans Rommen krijgt applaus, een 
bloemetje en een fles wijn. Het bestuur neemt in de komende bestuursvergadering 
verder afscheid van Frans Rommen. Frans Rommen blijft wel bestuurslid bij de 
stichting De Opmaat. 

Ineke Smits-Thielen is aftredend en herkiesbaar. 
Ben Otten is aftredend en herkiesbaar. 
Ramon van Rattingen is kandidaat bestuurslid. 
Aangezien er 3 vacatures zijn en 3 kandidaten, vraagt de voorzitter aan de vergadering 
of het nodig is schriftelijk te stemmen. De vergadering stelt unaniem dat dit niet nodig is. 
De 3 kandidaten worden hiermee ieder als bestuurslid gekozen/herkozen. 
Ramon van Rattingen wordt uitgenodigd aan de bestuurstafel te komen zitten. 
 

8. Rondvraag/ Wvttk 
Inge Baltissen: vraagt of het Ceciliafeest verplaatst kan worden naar voorjaar 2022. De 
vergadering stemt in. 
Marjolein Geurts: vraagt hoe de status is van stichting de Opmaat. De concept statuten 
liggen bij de notaris. Als de nieuwe statuten akkoord bevonden zijn, wordt de draad weer 
opgepakt; dit geldt ook voor de lopende leningen van de Opmaat aan MMSK.  
Joop Derks: Vraagt of er hulp kan komen voor de sociale media in verband met promotie 
van het Queen concert. Inmiddels hebben Judith van der Elsen en Robin Groenewegen 
zich gemeld als Instagram beheerders. Er komt ook nog een oproep in de volgende 
nieuwsbrief voor PR commissieleden. 
Joop Derks: Vraagt of er 2e kerstdag in de kerk gespeeld gaat worden. Secretaris gaat 
informeren bij de deken Ed Smeets. Inmiddels heeft de deken dat positief bevestigd. 
Van de intocht van sinterklaas is nog geen nieuws. Voor de ijsbaan wordt geïnformeerd 
door de secretaris. 
Joop Derks: Hoe staat het met de kaartverkoop van Queen? Nu zijn er ongeveer 450 
kaarten verkocht. De zaal is vol bij 630.  
Joop Derks: Er komt een Toppers concert op het Henseniusplein op 11 juni 2022. Is er 

interesse om mee te doen? Ja, we kunnen zeker meedoen. 
Ineke Smits-Thielen: beantwoordt een vraag van Thijs Geurts hoe het staat met de 
jeugdopleiding en of die veel nieuwe leden oplevert: 
Into Music: 
Dit jaar zijn er 10 leerlingen gestart met blokfluitles. 
Vorig jaar zijn er 15 leerlingen gestart. Door corona hebben ze een tijdje geen les gehad. 
Na de zomer zijn er van deze 15 leerlingen nog 8 doorgegaan op blokfluit. Zij stoppen 
eind december. De komende maand krijgen ze informatie over de verschillende hafa-
instrumenten. De afgelopen jaren zijn er in totaal 9 leerlingen geworven die nu nog 
steeds een instrument bespelen.  Daarvan zijn er 3 lid van MMSK en 6 van Euterpe. 
No Limit: 
In totaal hebben we 3 jeugdleden (2x sax, 1x trompet) die spelen bij No Limit.  Ook 
speelt er een volwassen dame (sax) bij No Limit namens MMSK. 
1 sax leerling die bij no limit speelt, repeteert nog niet bij het grote orkest. En 1 leerling 
(fluit) is vorig jaar gestart. Zij begint binnenkort bij No Limit. 
Ineke Smits-Thielen: voor de werkgroep toekomst MMSK is een datumprikker uitgezet 
voor Ben Otten, Ineke Smits-Thielen, Ramon van Rattingen en Ton Segers.  De 
werkgroep staat het vrij om GerPiet Wicherts ook uit te nodigen. 
Emiel Beerkens: Vraag van Wim Derks over nieuw bestuurslid van Odeon kan bevestigd 
worden. Piet Alaerds is bestuurslid van de stichting Odeon geworden en gaat MMSK 
vertegenwoordigen in dat bestuur.  
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Irma Beerkens: vraagt vrijwilligers voor een garderobe bemensing voor diverse avonden. 
Opgave bij Irma Beerkens zo spoedig mogelijk. De data komen via een appje. 
Frans Rommen: vraagt nog iemand om mee te helpen bij de eerstvolgende tribune 
opbouw. Wim Derks meldt zich aan. 
 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en inbreng. 
 

  
 

 
 
Voor akkoord d.d. ........-........-........ 
Voorzitter Emiel Beerkens 
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Presentielijst ALV 29-9-2021 
 
Piet Alaerds 
Inge Baltissen 
Emiel Beerkens 
Irma Beerkens 
Anny Derks 
Joop Derks 
Wim Derks 
Judith van der Elsen 
Jack van der Elsen 
Marjolein Geurts 
Robin Groenewegen 
Ton Huibers. 
Jan Janssen 
Alex van Rattingen 
Chantal van Rattingen  
Nelly van Rattingen 
Ramon van Rattingen 
Ton Segers 
Ineke Smits-Thielen 
Juul Smits 
Anita Verbeek 
Stefan Wijlaars 
Ben Otten 
Piet van Lipzig 
Frans Rommen 
Willem van Lieshout 
 


