Basisdocument Fanfare St, Caecilia Schimmert
In dit document vindt u de belangrijkste algemene gegevens van fanfare St Caecilia Schimmert:
bestuur, beleid, jaarverslag en financiën.
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Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en ten gehore brengen van (symfonische) blaas- en
slagwerkmuziek op een hoog kwalitatief niveau en deze muziek voor een zo breed mogelijk publiek in
binnen- en buitenland toegankelijk te maken. Gekoppeld daaraan heeft de vereniging een sociale
functie en stelt zij zich ten doel om een educatieve functie voor haar leden te vervullen, alsmede
sociale cohesie te bewerkstelligen onder leden, sympathisanten en liefhebbers van de (symfonische)
blaas- en slagwerkmuziek.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door o.a.:
a.
Uitvoeringen te houden in binnen en buitenland
b.
Repetities voor leden te verzorgen
c.
Opleidingen voor nieuwe en bestaande leden te verzorgen direct vanuit de vereniging alsook
in samenwerking met het (basis)onderwijs
d.
Evenementen op het gebied van muziek te organiseren
e.
Alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan (hoofdlijn):
Fanfare St Caecilia Schimmert streeft naar het verwezenlijken van hoogwaardige concerten zowel
nationaal als internationaal. Hierbij levert de vereniging in hoofdzaak een culturele en sociale
bijdrage aan de samenleving in de brede zin van het woord. De concerten en optredens zijn divers

van aard. Benefietconcerten vormen een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma. Tevens biedt
de vereniging een toekomst aan talentontwikkeling en muziekeducatie voor jeugdigen en jongeren.
De vereniging werft gelden via: giften, subsidies, fondsen, sponsoring, donaties en overige
inkomsten.
De vereniging initieert vernieuwingen in de symfonische blaasmuziek. Zij experimenteert met
muzikale uitdagingen door enerzijds de keuze voor innovatieve muziekcomposities en anderzijds de
samenwerking te zoeken met vertolkers van niet voor de hand liggende muziekstijlen zoals
zangkoren, poporkesten, solisten, enz.
Periodiek neemt Fanfare St Caecilia deel aan prestigieuze podia, concoursen en festivals waarbij
sprake is van een intensieve uitwisseling tussen (muziek) culturen.
Dit beleidsplan wordt jaarlijks vertaald naar een concreet programma en repertoirekeuze.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Muziekdocenten, instructeur en dirigenten worden
beloond conform de richtlijnen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Bond van
Orkestdirigenten en Instructeurs.

Verslag activiteiten verenigingsjaar 2019


Op vrijdag 11 januari was onze eerste activiteit in 2019, namelijk ons nieuwjaarsconcert. Er
waren optredens vanuit alle geledingen, van jong tot oud. De drumband liet alvast iets
horen van het werk dat zij tijdens de ONSK zouden gaan spelen. Het korps bracht o.a. een
stuk ten gehore samen met de geweldige stem van Celine Weerts. Een heel geslaagde avond,
veel supporters wisten weer de weg te vinden naar deze gezellige concertavond.



In week 3 en 4 houden we onze donateurskaartenactie.



Op zondag 27 januari organiseerden wij in het gemeenschapshuis in Schimmert het
Solistenconcours van de LBT Regio Zuid. De LBT was tevreden en de dag verliep bijna
vlekkeloos. Ook eigen leden deden mee aan dit solistenconcours, allen van harte
gefeliciteerd met het behaalde resultaat!



De zittingen van de Taarbreuk waren van 31 jan. t/m 3 febr. De hofkapel was elke dag van de
partij en verzorgde ook een fantastisch optreden als Agrarius. De jeugddrumband verzorgde
ook een optreden op zondag 3 februari tijdens de Kinderzitting.



Op 8 februari organiseert de commissie opleidingen een ouderavond voor de ouders van de
leerlingen.



Jong Nederland organiseert donderdag 28 februari, inmiddels ook al weer traditioneel,
Jeugdcarnaval bij ’t Weverke. De avond is bedoeld voor alle jeugdige leden van Schimmertse
verenigingen met begeleiders.



Zondag 3 maart is de H. Mis voor Prins Jules I van de Taarbreuk. Vanwege het slechte weer
kunnen we prins Jules niet ophalen bij zijn prinselijk paleis in Klein Haasdal. De H. Mis wordt
mede door ons opgeluisterd en na de Mis is het gelukkig even droog en kan bij de Pastorie de
Taarbrook worden gehesen.



De Carnavalsoptocht in Schimmert vertrekt dit jaar op maandag 4 maart vanaf de kapel in

Groot Haasdal. De gemeente was de boosdoener, Klein Haasdal was een grote bouwput en
dus te gevaarlijk om met de optocht doorheen te trekken.


Op zaterdag 9 maart was weer de jaarlijkse potgrondactie, ook dit is een actie die geld in het
laatje brengt voor de kas van de vereniging. Vele handen maken licht werk! Bedankt aan
allen die deze zaterdag de handjes hebben laten wapperen.



Onze jaarvergadering was dit jaar op zondag 17 maart. Vele zaken passeerden weer de
revue, zoals o.a. het financiële jaarverslag, de begroting voor 2019, het sociale jaarverslag
over 2018, herverkiezingen van bestuursleden Jos Wiekken, Jan Roks, Peter Soons, Ine
Willems en Petra Lacroix. Ook werden de plannen besproken voor het jubileumjaar 2020.



Zaterdagmiddag 17 maart organiseerde Harmonie St. Agnes Bunde een jeugdtreffen ter ere
van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Maar liefst 17 jeugdorkesten traden op onder
het toeziend oog van een vakkundige jury, bestaande uit Jacques Claessens en Ludo Roijen.
Dit alles onder het motto: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onze jeugdfanfare bracht
een schitterend concert en speelde ook ‘lang zal ze leven’ voor Merel Otten, die zelfs op haar
verjaardag meespeelde in de jeugdfanfare.



In de aanloop naar deelname aan de ONSK neemt de drumband op 24 maart deel aan een
Try-out concert te Born, m.m.v. de ensembles van L'Union Born en St. Gertrudis Wijlre.
Dirigent Roy is ook instructeur in Born en deze vereniging wilde graag meewerken aan dit
concert. Kenneth Wijshoff speelt bij Schimmert en Wijlre, dus die deelname was ook snel
geregeld. Het ensemble van Schimmert bleek op de goede weg te zijn voor het concours.



Op zaterdag 30 maart moeten wij met het Intern solistenconcours uitwijken naar het
gemeenschapshuis in Ulestraten. Maar liefst 35 deelnemers deden mee aan dit concours. De
uitslagen zijn terug te vinden op de website.



Op zondag 31 mrt geeft het korps samen met Pey-Echt en Montfort een concert in het
Gemeinsjapshoes.



Vrijdag 5 april is de Jaarvergadering van de Vrienden van de Fanfare. Gestart wordt dit jaar
met een bezoek aan Soons interieurbouw en daarna gaat men gezamenlijk voor de
jaarvergadering naar het gemeenschapshuis.



Vrijdagavond 5 april is ook het tweede Try-out concert van het slagwerkensemble in Urmond
m.m.v. de ensembles van St. Martinus Urmond, Slagwerkensemble Fanfare St. Caecilia
Schimmert en St. Caecilia Susteren, deelnemer Topklasse op ONSK. De vereniging uit
Urmond zorgt voor een warme ontvangst in de fanfarezaal in Urmond en we mogen genieten
van drie schitterende optredens.



Op woensdagavond 10 april is de generale repetitie in het Gemeinsjapshoes te Schimmert,
het slagwerkensemble laat horen klaar te zijn voor de grote dag.



Op 13 april neemt ons slagwerkensemble o.l.v. Roy van Wersch deel aan de ONSK (Open
Nederlands Slagwerk Kampioenschappen) te Barneveld. Dit is een open slagwerkwedstrijd
(concours) waarbij ensembles uit de hele wereld worden toegelaten. De ensembles schrijven
zich in, in een van de drie divisies, onderverdeeld in 2 categorieën; gestemd en ongestemd
slagwerk. Voor de betreffende divisie en categorie wordt een compositie geschreven die elk
ensemble dient uit te voeren. De 4 ensembles worden door een driekoppige jury, te weten

Alex Schillings, Bart van Grinsven en Menno Bosgra, "blind" gejureerd. Ons ensemble nam
deel in de basisklasse gestemd slagwerk en heeft de compositie "Wooden Puppets, The
Emperor, the Princess and the Harlequin", van Vincent Cox ten gehore gebracht. Ze nemen
het in deze divisie op tegen een viertal collega-ensembles uit het hele land. Fanfare St
Caecilia haalde een mooie 1e prijs en de winnaar in onze divisie, en de solistenprijs werd
gewonnen door Judy Kuipers Dubbel feest! Ook voor Roy een mooie kroon op zijn werk.


Palmpasen 14 april, werd dit jaar prachtig opgeluisterd door het korps in een volle kerk



Op dinsdag 16 april werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons erelid Jan Frijns, volledig
onverwacht was overleden. Op zaterdag 20 april hebben wij afscheid genomen. De
drumband heeft met zeer mooie en passende muziek dit afscheid van Jan prachtig
opgeluisterd en Jan is met slagwerkmuziek begeleid naar zijn laatste rustplaats op het
kerkhof in Schimmert.



Op Koningsdag 27 april ontving ons erelid Ludi Hambeukers een koninklijke onderscheiding.
We feliciteren Ludi daarmee van harte! Hij was 25 jaar bestuurslid bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen, district Heerlen. In 1974 startte hij als lid van de drumband en nu repareert
hij muziekinstrumenten en onderhoudt hij het muziekarchief van de drumband. Twee keer
per jaar verzorgt hij de BBQ tijdens wandeltochten van De Trampelkeu. Ludi bedankt en
hopelijk mogen wij nog lang gebruik maken van jouw diensten.



Op zondag 28 april viert em. Pastoor Op ’t Veld zijn 70-jarig priesterfeest in de H. Mis van
11.00 uur die het korps samen met het GKZ opluistert.



Op zondag 28 april deden 7 leerlingen van onze vereniging mee aan het Lei Extra
solistenconcours in Hulsberg.



Die zondag was een drukke dag, want ons dorp stond ook weer in het teken van Kunstroute
Rondje Watertoren Schimmert. Inmiddels de 13e editie van een al jaren succesvol en al bijna
niet meer weg te denken evenement. Stichting Evenementen Kern Schimmert organiseerde
het rondje voor de 3e keer en onze Fanfare maakt deel uit van die Stichting.Ofschoon de
weersvoorspellingen slecht waren en de dag begon met regen, viel het uiteindelijk toch nog
mee en mogen we weer terugkijken op een frisse maar geslaagde dag.



Maandag 29 april overleed toch nog plotseling ons erebestuurslid Piet Frijns. Op zaterdag 4
mei hebben we de uitvaart van Piet opgeluisterd, zijn familie en Mia hebben ons bedankt
voor onze gepaste aanwezigheid bij zijn uitvaart. Piet rust zacht.



Een traan en een lach gaan hand in hand, 4 mei was het ‘s avonds feest op de boerderij van
Thei en Betsie Eijssen, ze vierden hun 50-jarig huwelijk. Wij brachten om 20.00 uur een
serenade in de overvolle ‘stal’ omgetoverd tot feestlocatie.



Zondag 5 mei was de voorjaarswandeltocht van de Trampelkeu. Door het kwakkelende weer
mochten we helaas maar 535 wandelaars verwelkomen. Met de posten waren we te gast bij
kwekerij Schiffelers en Frissen Groentechniek, waarvoor hartelijk dank. De sfeer was goed en
we bedanken de Trampelkeu voor hun steun. Ook alle leden die zich inzetten voorafgaand en
op deze dag, hartelijk dank!



Op 10 mei deed de jeugdfanfare mee aan een workshop op de basisschool.



Zaterdagavond 18 mei organiseerde Harmonie Orkest Volksgalm Riemst b.g.v. haar 95-jarig
jubileum een concertavond. Deze harmonie opende de concertavond o.l.v. Frenk Rouschop,
als tweede korps trad Fanfare Eendracht Waubach voor het voetlicht o.l.v. Jens Gaethofs en
ons korps o.l.v. Frenk mocht de avond afsluiten in de schitterende fanfarezaal van Riemst.



Op een zonnige zondag 19 mei brengen wij een serenade bij ons erebestuurslid Jo Vrancken
en zijn echtgenote Jet. Het feest voor hun 50-jarig huwelijk is in hun eigen loods, voor die dag
feestelijk versierd. Het echtpaar genoot zichtbaar van onze aanwezigheid en wij wensen Jo
en Jet nog veel gelukkige en gezonde jaren samen.



Op zondag 2 juni vieren Sjir en Ria Kuipers hun 50-jarig huwelijksfeest en wij zijn van de partij
om ons erebestuurslid en zijn echtgenote een serenade te brengen. Hartelijk gefeliciteerd en
nog veel gelukkige jaren samen.



Op zondag 9 juni verzamelen wij bij de basisschool om de communicanten te begeleiden
naar de kerk. Een grote stoet kinderen en ouders loopt achter ons aan en neemt plaats in de
feestelijk versierde kerk. Het korps speelt daar enkele muziekstukken die zijn uitgekozen
door de ouders en daar wordt aandachtig naar geluisterd in de kerk. Na de H. Mis begeleiden
wij de stoet weer naar de basisschool waar “Lang zullen ze leven” wordt gespeeld en de
kinderen worden gefeliciteerd door de leerkrachten en pastoor. ’s Middags bezoeken wij met
het bestuur nog enkele leden waarvan een kind de communie heeft gedaan, een mooie en
gezellige traditie.



De Processie is op zondag 16 juni en we lopen op deze zonnige ochtend naar Oensel, waar de
H. Mis wordt gedaan onder een stralende zon. Veel mensen zoeken de schaduw op en er
wordt water uitgedeeld voor de dorstige kelen.



Donderdag 20 juni onze jaarlijkse gang naar de Kermis in Groot Haasdal, waar we hartelijk
worden ontvangen door de buurtvereniging in de tuin van Wiel Leunissen.



Op zaterdag 22 juni lopen we weer samen met de pelgrims vanuit Schimmert in Processie
naar de basiliek in Meerssen.



Op woensdag 26 juni geeft de Jeugdfanfare een concert op de basisschool.



Zaterdagmiddag 29 juni begint het 50-jarig huwelijksfeest van Jean en José Steijns met een H.
Mis in de Remigiuskerk en die wordt opgeluisterd door het GKZ, waar José al jarenlang lid
van is. Het bestuur is hiervoor ook al uitgenodigd en aansluitend gaan we met zijn allen naar
’t Weverke, waar we worden getrakteerd op koffie en vlaai. De drumband en het korps
komen aan het begin van de avond en dan brengen wij Jean en José een serenade en aan mij
dit keer de taak om het echtpaar te feliciteren namens ons allemaal. Diezelfde avond is er
nog een feest voor een gouden bruidspaar, namelijk Henry en Christine Okkersen. Henry was
ook ongeveer 17 jaar lid van onze vereniging en beiden zijn heel actief als vrijwilligers in ons
dorp. Wij wensen ze nog veel gelukkige jaren samen.



Op zondag 30 juni organiseren wij een concertmiddag met Concordia Ittervoort in ’t
Gemeinsjapshoes. Ondanks of dankzij de hitte werden het 2 zinderende concerten met een
fijn publiek dat onze fanfares trouw blijft!



Op zondag 30 juni deed Janou Lucassen mee aan de Finale Jonge Solisten in Cultureel

Centrum Don Bosco in Heel.


Op 3 augustus brachten wij een serenade bij gouden bruidspaar Johan en Bep Kuipers. Dit
feest viel midden in de zomervakantie, maar gelukkig waren toch genoeg muzikanten nog
niet met vakantie en konden we onze trouwe supporters Johan en Bep toch een serenade
brengen. Nogmaals gefeliciteerd en nog veel gelukkige jaren samen.



Bij de kapel in Klein Haasdal wordt op 16 augustus St. Rochus gevierd, voor aanvang van de
H. Mis wordt een kwartiertje muziek gemaakt door onze vereniging.



De jaarlijkse BBQ van de drumband is op 1 september en dit keer in de tuin van Pauline en
Guido. Een goed geslaagde teambuilding dag zo te zien aan de gezellige foto’s.



Op 3 september ontvangen wij het trieste bericht dat na een zeer kort ziekbed ons
bestuurslid Jean Steijns is overleden. Nog kort daarvoor had hij samen met José genoten van
een prachtig feest ter ere van hun 50-jarig huwelijk. Wij hebben Jean zaterdag 7 september
thuis opgehaald en begeleid naar de kerk, de viering met onze muziek opgeluisterd en
vervolgens afscheid genomen op het kerkhof. Vele jaren heeft hij met grote inzet heel veel
gedaan voor onze Fanfare, Jean was een echte doener. Hij was een fanfareman in hart en
nieren, wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze vereniging heeft
gedaan. Rust zacht Jean.



Op 14 september verkopen we weer de koosjietloten in ons hele dorp.



Op vrijdag 20 september speelde ons slagwerkensemble mee in de muzikale voorstelling
Vrijheid maak je samen in het Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Voor de pauze werd de
jeugdopera Brundibár uitgevoerd. Het tweede gedeelte werd ingevuld door lokale
muziekverenigingen die onder andere de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brachten.
Naast het slagwerkensemble van St Caecilia Schimmert droegen ook Harmonie St. Caecilia uit
Geulle en Gemengd koor Crescendo uit Doenrade bij aan deze prachtige muzikale avond. 75
Jaor Vreej is een multidisciplinaire muziekwerk, geschreven door Christiaan Janssen en komt
voort uit de compositieopdracht die door de Limburgse muziekbonden speciaal voor deze
gelegenheid is uitgezet. De dialecttekst van dit werk is geschreven door Frans Pollux. Ter
afsluiting werd de compositie gezamenlijk uitgevoerd.



Op zaterdag 28 september doen twee koeien van André Lemmens weer hun best tijdens het
Koosjiete, zodat weer twee mensen gelukkig kunnen worden gemaakt met een mooi
geldbedrag.



Op zondagmiddag 6 oktober hebben we kunnen genieten van een mooi concert van onze
‘fanfareburen’ St Antonius uit Bekergenhout, St. Clemens uit Arensgenhout en ons eigen
korps was de afsluiter van deze concertavond. Het was muziek voor elk wat wils, van licht
klassiek tot swingend pop-achtig en dus een mooie gelegenheid om te genieten van
blaasmuziek uit de directe regio.



Op zondag 20 oktober wandelen we weer met de Trampelkeu, het weer was helaas weer
niet al te best, maar dat mocht de pret niet drukken. Bedankt Trampelkeu en iedereen die
zich heeft ingezet.



In het kader van Oktobermaand Kindermaand gaf onze jeugdfanfare tijdens de
jeugdorkestenmiddag op zondag 27 oktober een mooi optreden in Guttecoven. Ze mochten

als laatste in de rij de concertmiddag afsluiten en deden dat vol overtuiging. Het bekende
nummer Viva La Vida van Coldplay, welk speciaal geëngageerd werd door ons jeugd- en
fanfarelid Timothey Munnichs, werd voor de eerste keer gespeeld. Een prachtig optreden
waar we als vereniging weer trots op mogen zijn.


Op 8 november organiseren wij een extra ledenbijeenkomst omdat we: De Statuten wijzigen
i.v.m. de ANBI status, AVG-zaken willen bespreken en het Jubileumjaar 2020. Als laatste
besteden we intern aandacht aan het mooie resultaat dat het Slagwerkensemble heeft
behaald tijdens de ONSK, omdat we ervoor kozen geen receptie te houden.



Het Engelenburcht concert was een fantastisch concert de 9e november; een prachtig
sfeervol verlichte kerk, een indrukwekkend verhaal, schitterende muziek. De samenwerking
met Schutterij St. Sebastiaan, de Heemkunde vereniging en de vereniging met oude
legervoertuigen pakte geweldig uit. We kunnen terugkijken op een heel geslaagd concert.
Dank aan iedereen die een bijdrage leverde. Nog even wachten dan kijken we ook terug op
dvd....



Op maandag 11 november opent CV de Taarbreuk het carnavalsseizoen en daarbij is de
hofkapel natuurlijk ook present.



Vrijdag 22 november is de afsluiting van het project Monsterfanfare in het
gemeenschapshuis. De afsluiting van het samenwerkingsproject met basisschool ’t
Kirkeveldsje vond plaats, met een optreden van de leerlingen van groep 4,5 en 6 samen met
onze eigen jeugdfanfare. De kinderen hadden op school een aantal liedjes ingestudeerd en
deze werden samen met de jeugdfanfare ten gehore gebracht. Ook mochten enkele
leerlingen van onze vereniging op hun instrumenten meespelen. Het was een erg geslaagd
optreden voor een volle zaal! We hopen de samenwerking met de basisschool voort te
zetten en op deze manier zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met muziek! Dank
aan de commissie opleidingen.



Op zaterdag 23 november vond een slagwerkmiddag plaats. Dit was een samenwerking met
de jeugddrumband van Muziekvereniging Voerendaal onder leiding van Stan Beckers. De
jeugdleden van Voerendaal hebben samen met de kinderen van onze eigen jeugddrumband
en jeugdensemble in de middag een tweetal werken ingestudeerd. Hierbij werd niet alleen
gebruik gemaakt van trommels, maar de kinderen lieten zien dat je ook op emmers prima
muziek kunt maken. Tussendoor was er tijd voor ontspanning en een versnapering
gesponsord door brasserie Bie Oss. De gezellige middag werd afgesloten met een concertje
in het Gemeinsjapshoes waarbij veel familieleden, vriendjes en vriendinnetjes kwamen
kijken. Het was een gevarieerd optreden waarbij het publiek kon genieten van o.a.
traditionele slagwerkmuziek, een swingende samba en hedendaagse popmuziek. Dank aan
de commissie opleidingen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.



Zondag 24 november starten we het St. Caeciliafeest ’s ochtends met een H. Mis in onze
Remigiuskerk, waar veel Schimmertenaren komen luisteren naar de fantastische muziek die
het slagwerkensemble en het korps ten gehore brengen. Omdat in het gemeenschapshuis
St. Nicolaas wordt ontvangen die ochtend, kunnen we de zaal pas iets later die middag klaar
maken voor het feest en we beginnen om 15.30 uur met koffie en vlaai en de jubilarissen
worden daarna gehuldigd. Dan wordt er gezellig samen gekletst en de tombola twee keer
gespeeld. Aan het eind van de middag kunnen we allemaal een frietje met snack halen bij
John in de mobiele frituur. Het was voor jong en oud een heel geslaagde middag en vroege
avond.



Zaterdag 14 december is de diploma-uitreiking, geslaagden van de individuele examens
HaFaBra, hartelijk gefeliciteerd.



Omdat we de bezoekers van ons concert op 21 december willen informeren over ons
jubileumjaar richten we met een aantal mensen van de werkgroep alvast een hoekje in, in de
hal van het gemeenschapshuis. De bedoeling is om deze kleine tentoonstelling maandelijks
te wisselen.



Het Eindejaarsconcert op 21 december is in het Gemeinsjapshoes en is de aftrap voor ons
jubileumjaar. Alle geledingen laten zich van hun beste kant zien aan de supporters in de
overvolle zaal. Omdat Noël Speetjens en zijn Eugenie afgelopen zomer ook 50 jaar getrouwd
waren, werden zij extra in de bloemetjes gezet en ontvingen zij alsnog een serenade. De
nieuwe burgemeester van Beekdaelen, Eric Geurts, gaf gehoor aan onze uitnodiging en was
bereid het eerste Konzaèrke te tappen. Het biertje, gebrouwen door “de Walnoot” in
Aalbeek is al een succes. De twee vaatjes die beschikbaar waren voor die avond waren al
voor het eind van de avond uitverkocht. De eerste activiteit i.h.k.v. ons 175-jarig jubileum is
in ieder geval geslaagd.

Financiële verantwoording:
Zie tabel hieronder voor de jaarrekeningen:

FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT
Financieel overzicht

Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie
2019
2018
2017
2016
2015
2014
BATEN
Bijdrage leden
Bijdrage instrumentenfonds
Subsidies
Overige inkomensactiviteiten
Giften/diversen

LASTEN
Verenigingactiviteiten
Opleidingskosten
Directie
Instrumenten/uniformen
Concourskosten/diversen

18.864,00
13.893,00
14.080,00
12.994,00
14.745,00

18.341,00
14.600,00
11.626,00
11.861,00
16.230,00

17.146,00
38.496,00
13.221,00
16.529,00
14.838,00

18.459,00
8.577,00
16.458,00
14.662,00
11.306,00

18.954,00
11.730,00
16.287,00
13.191,00
14.496,00

74.576,00 72.658,00

100.230,00

69.462,00

74.658,00 67.624,00

12.504,00
23.997,00
21.912,00
8.017,00
2.056,00

15.058,00
23.533,00
20.941,00
13.950,00
-350,00

68.486,00 73.132,00

18.075,00
6.600,00
15.511,00
15.148,00
12.290,00

12.449,00 12.578,00 14.241,00 14.559,00
22.371,00 22.437,00 21.589,00 20.871,00
25.376,00 18.798,00 18.204,00 17.854,00
35.920,00 6.653,00 17.841,00 9.415,00
15.022,00 1.221,00 5.159,00
25,00
111.138,00

61.687,00

77.034,00 62.724,00

Exploitatiesaldo

6.090,00

-474,00

-10.908,00

7.775,00

-2.376,00

4.900,00

BALANSOVERZICHT PER
Activa
Liquide middelen
Debiteure/overlopende posten

31-12-19

31-12-18

31-12-17

31-12-16

31-12-15

31-12-14

47.879,00 31.821,00
-1.479,00 1.431,00

33.801,00 50.256,00 38.500,00 40.057,00
5.716,00
443,00 2.328,00
546,00

Totaal activa

46.400,00 33.252,00

39.517,00 50.699,00 40.828,00 40.603,00

Reserve
Crediteuren/overlopende posten

-36.356,00 30.265,00
-10.044,00 -2.987,00

-30.740,00 -41.648,00 -33.874,00 36.250,00
-8.778,00 -9.051,00 -6.954,00 -4.352,00

Totaal passiva

-46.400,00 33.252,00

-39.517,00 -50.699,00 -40.828,00 40.603,00

Passiva

