Van harte welkom bij

Fide lis
muziekvereni g ing

Met dit informatieboekje willen wij je
wegwijs maken binnen onze vereniging.

www.muziekverenigingfidelis.nl

secretariaat@fanfarefidelis.nl

Dagelijks bestuur
Voorzitter:

vacant

Vice-voorzitter:

Johan de Koning

tel: 076-5146767

Penningmeester:

Johan de Koning

tel: 076-5146767

Secretaris:

Esther de Klerk

tel: 06-49751805

Bestuurslid:

Claudia Jongeneelen

tel: 06-44173276

Marlies Verwijmeren

tel: 06-40392513

Dirigent opleidings-/opstaporkest
Cees de Hoon
Dirigent orkest
Jan van den Brandt
Repetitielokaal
‘t Kraaienest

tel: 076-5440300

Tweeschaar 12
4822 AT Breda
Repetitietijden op maandagavond
Opleidings-/opstaporkest:

19:00 uur - 19:45 uur

Orkest:

20:00 uur - 22:15 uur

Afmelden bij verhindering
voor repetitie en concert
Secretariaat: Esther de Klerk
* gelieve een berichtje sturen of bellen na 16:00 uur

tel: 06 49751805*

Betalen contributie
Voor het 1e gezinslid: € 144,00 per jaar (€ 12,00 per maand)
Voor het 2e gezinslid: € 129,60 per jaar (€ 10,80 per maand)
Voor het 3e gezinslid: € 115,20 per jaar (€ 9,60 per maand)
Leerlingen*: € 108,00 per jaar (€ 9,00 per maand)
(Naast hun lesgeld bij de Nieuwe Veste of een andere leslocatie.)
* Onder leerlingen worden muzikanten verstaan die gaan voor een diploma.

De contributie (kalenderjaar) bij vooruitbetaling te voldoen.
Banknummer: NL90INGB0001086255
t.n.v. Stichting Fanfare St. Fidelis
Instrument
Als lid van Fidelis is het mogelijk om kosteloos een instrument van
de vereniging in bruikleen te krijgen. Een eigen instrument gebruiken
mag ook.
Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangen alle leden, per e-mail, een nieuwsbrief.
Daarin staan o.a. activiteiten en verjaardagen van de komende
maand. De nieuwsbrief wordt medio de maand verstuurd
(behoudens de vakantie-periodes).
Vele handen...
Veel leden zijn naast het musiceren actief in een taakverdeling ten
behoeve van de vereniging. Zo kun je bijv. zitting nemen in een
commissie of een bijdrage leveren bij activiteiten.

Historie
In 1910 bestond in Breda een harmonie Cecilia, bekend als een
muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda.
Deze harmonie werd opgericht in januari 1872!
Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging.
Deze overgang bestond in feite uit de overdracht van de bezittingen
van de harmonie Cecilia aan de Fidelisvereniging. De naam Cecilia
bleef bestaan. De harmonie werd beschouwd als een onderafdeling
van deze vereniging. Het bestuur van de Fidelisvereniging was
tevens bestuur van Cecilia.
Deze situatie heeft geduurd tot 1942. In dat jaar werd het dorp
Princenhage geannexeerd door de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Omdat thans de situatie
ontstond van twee harmonieën met dezelfde naam in de gemeente
Breda, werd op 10 maart 1946 besloten de naam van de harmonie
Cecilia te wijzigen in Harmonie St. Fidelis.
Op de alg. ledenvergadering van 26 oktober 1964 bleek dat de
vereniging het, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied, moeilijk
had. Op advies van de toenmalige dirigent L. Evers werd besloten
over te schakelen van een Harmonie naar Fanfare.
Thans is Muziekvereniging Fidelis de enige Fanfare die Breda rijk is.

