
Algemene ledenvergadering Muziekvereniging Stompcity Music

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Muziekvereniging Stompcity Music.
Op deze vergadering word je op woensdagavond 16maart2011 om 20.00 uur verwacht in

• liet clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ aan de Oostvlietweg 19a te Leidsehendam.

•
• Indien je verhinderd bent gaarne schriftelijk afmelden bij de voorzitter. Wil je je stem laten
• gelden bij eventuele afwezigheid, dan kun je gebruik maken van bijgaand

machtigingsformulier.
•) Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Verslag algemene ledenvergadering 24 februari 2010

3 4. Jaarverslag 20105. Financieel verslag 2010 en begroting 2011

6. Verkiezing kascommissie

7. Aftreden en verkiezing bestuursleden

) 8. Pauze

3 9. Doelstellingen 201110. Rondvraag

3 12. Sluiting

Toelichting op punt 7:

) Aftredende bestuursleden zijn: Bert Strijk Herkiesbaar
Linda Koomen Herkiesbaar

Te kiezen bestuursleden zijn: Lia Lelieveld
1

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een dag voor de vergadering schriftelijk
aanmelden bij de voorzitter.

1
1
1
1
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Verslag Algemene Ledenvergadering Stompcity Music

Datum : 24 februari 2010.
Plaats en tijdstip : Clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ te 20.00 uur.

• Aanwezig : zie aanwezigheidslijst.
• Afwezig : zie aanwezigheidslijst.
•

1. Opening
De vergadering wordt om 20.01 uur door de voorzitter geopend ondersteund door
een PowerPoint-presentatie, de voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Ingekomen stukken
• - Diverse machtigingen voor het uitbrengen van stemmen ten behoeve van de
~ verkiezingen bestuursfüncties.

- Afwezigheidmeldingen via e-mails.

~ 3. Verslag algemene ledenvergadering 24 maart 2009
Het verslag is zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2009
~ Het jaarverslag wordt, na een korte toelichting, zonder wijzigingen goedgekeurd.

De voorzitter legt nog het nodige uit: het was een positief jaar op helaas de kerst
~ borrel na, die wegens een sneeuwstorm afgezegd moest worden.

5. Financieel jaarverslag 2009 en begroting 2010
~ De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe.

De kascommissie: Saskia Guldenmundt en Lia Wensveen, die het jaar 2009 hebben) gecontroleerd, geven de penningmeester een dikke pluim hoe zij de vereniging
financieel op orde heeft.

- Mart Roozenburg vraagt waarom de post verzekeringen omhoog is gegaan, de
penningmeester vertelt dat de verzekering en lidmaatschap van de KNFM
hieronder is gaan vallen.

1 - Mart Roozenburg vraagt waarom het dweilfestival van 2010 maar 1.000 euro
1 gaat kosten, de penningmeester vertelt dat het bestuur denlct daar inderdaad mee

uit te kunnen komen.
1 - Mart Roozenburg vraagt waarom er bij sponsoring 1.800 euro staat. Dit heeft te
1 maken dat er met een aantal bus-sponsoren is overeengekomen om het bedrag

verdeeld over vijfjaar te betalen.
1 - Arie van Rijswijk geeft nog een nadere toelichting over de nodige kosten aan de
1 bus. Hij verwacht dat er in 2010 minder kosten gemaakt zullen gaan worden.
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- Arjen Boers vraagt of het clubbiad niet meer uitkomt, hij vindt deze post niet
meer terug in de begroting. De penningmeester vertelt dat deze kosten onder de
post pr en drukwerk zijn gezet.

1
• 6. Verkiezing kascommissie

De kascommissie (Lia Wensveen en Saskia Guldenmundt) hebben de boeken
gecontroleerd. Beiden hebben getekend voor aklcoord. Voor Saskia Guldenmundt
was dit de tweede keer, zij treedt terug uit de kascommissie. De nieuwe

• kascommissie bestaat nu uit de leden: Lia Wensveen en Jan Hinkenkemper.

• Margaret Verroen meldt zich aan als reserve.

) 7. Aftreden en verkiezingen bestuursleden» Harry Scholtes en Michel Guldenmundt stellen zich herkiesbaar. Ada van der Donck
draaide al een paar maanden stage na het stoppen van Margaret Verroen, ook zij stelt
zich verkiesbaar.

•

3 Er zijn 28 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 10 leden afwezig die eenaanwezig lid hebben gemachtigd. Dus in totaal zijn er 38 stemmen uitgebracht.

~ - Harry Scholtes, 38 stemmen voor, 0 tegen,- Michel Guldenmundt, 38 stemmen voor, 0 tegen,

) - Ada van der Donck, 34 stemmen voor, 4 tegen.
Alle drie de bestuursleden zijn verkozen of herkozen in het bestuur.

3 In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de functies binnen het bestuur weer
onderling worden verdeeld. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan

3 de leden bekend worden gemaakt.8. Pauze
1
~ 9. Doelstellingen 2010

De voorzitter legt uit:•

) - De cd van De Blaasbalgen zal in 2010 het levenslicht aanschouwen; het eerste
exemplaar zal op ons eigen festival worden uitgereikt.

, - Donateurs-, sponsoren- en ledenwerving.
- Het bestuur is met een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een eigen

clubgebouw.
• - Statistieken over 2009. De voorzitter legt uit dat het een goed jaar was. Met

name de bezetting tijdens de optredens en repetities van De Blaasknarren is
verbeterd. Het aantal donateurs is het afgelopen jaar gedaald. Een oproep aan
allen om het aantal weer op een hoog peil te brengen.

I 10. Huishoudelijk ReglementDe voorzitter legt de nodige reglementen uit waaronder het vernieuwde
kledingreglement, hij geeft aan dat de korte broeken nog niet zijn toegevoegd. Er is
ook een busreglement, deze wordt ook aangepast. Besloten - binnen het bestuur - is
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om een regel toe te voegen over het drankgebruik binnen de bus. Sterke drank wordt
vanaf heden niet meer getolereerd.

• - Frans-Maurits van den Berg geeft aan dat er bij het wasvoorschrift van De
• Blaasknarren in het kleding-reglement niet staat op hoeveel graden hij de kleding

moet wassen. Hij had dit een jaar eerder ook al aangegeven.
- Lia Wensveen vraagt of bier gelijk staat aan sterke drank in de bus, de voorzitter

• legt uit dat er best een biertje gedronken mag worden maar geen flessen sterke
• drank meer.

• - Patrick van Grieken vraagt zich af waar ineens - na de carnaval - het ‘dranlc) verhaal’ vandaan komt. De voorzitter gaf aan dat er e-mails binnen zijn gekomen
van verontruste leden die zich afvragen waar het heen moet met De Blaasbalgen.» Het bestuur heeft gemeend te besluiten iets in het reglement op te nemen en
leden hierop aan te spreken over hun eigen verantwoording.

• 11. Rondvraag

3 - Margaret Verroen geeft aan dat er nog steeds reclamekaartjes worden uitgegevenmet De Blaasknarren in oude uniformen. De promotiemanager geeft aan dat er
~ dit jaar nieuwe ansichtkaarten voor De Blaasbalgen, De Blaasknarren en de

zwartepietenband zullen worden gedrukt.

) - Lia Wensveen geeft aan dat, als er optredens van De Blaasbalgen zijn, dat er dan
veel aan promotie wordt gedaan. Waarom gebeurt dit niet bij de optredens van

3 De Blaasknarren? Deze mening wordt door de bestuursleden niet gedeeld.
Lia Wensveen geeft aan dat men in het verleden de ledenlij st op de site kon

3 downloaden, waarom is dit nu niet meer. De muzikaal leider geeft aan dat dit
wettelijk niet meer mag.

- Mia Hinkenkemper wil graag namens de leden het gehele bestuur danken voor
• hun inzet in het afgelopen jaar. Het bestuur dankt haar hier hartelijk voor.

12. Sluiting‘ Sluiting om 21.06 uur de voorzitter dankt, namens het bestuur, alle leden voor hun
inbreng en aanwezigheid.

Vastgesteld d.d. 16 maart 2011.

• De voorzitter, De secretaris,

1
Michel Guldenmundt Harry Scholtes.

1
1 _______________________ _______________________

1
1
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J 1

lAchternaam T. V. Voornaam Aanwezig Afwezig Gemachtigd
J Ammerlaan Joke x
2 Bekker Anita x
3 Boers Arjen x
4 Boers Karel x Arjen Boers
5 Donck van der Ada x
6 Duppen Joop x

Grieken van Patrick x
8 Guldenmundt Saskia x
9 Guldenmundt Kees x

10 Guldenmundt Michel x
11 Hinkenkemper Arjan x
12 Hinkenkemper Lisette x Mart Roozenburg
13 Kapel Patty x
14 Kapel Oscar x Patty Kapel
15 Koomen Linda x
ii Niel van Mark x Patty Kapel
17 Oudenbroek Fred x Anita Bekker
18 Put Kees x
19 Ree van John x
20 Reurings Richard x
21 Scholten Thea x Joke Ammerlaan
22 Scholtes Harry x
23 Strijk Bert x

24 Wortel Carry x niet stemgerechtigd
25 Donck van der Fons x niet stemgerechtigd
26 Ammerlaan Rob x niet stemgerechtigd
27 Rijswijk van Arie x Erelid

....,

Achternaam LT.v. Voornaam Aanwezig Afwezig Gemachtigd
1 Achten Loes x
2 Baltus Hennie x
5 Bergh van den Frans x
4 Bergh-van Gardingen van den Simone x
5 Bijlsma Geit-Jan x
6 Blom Arie x

Gahr Eddy
8 Griekspoor Aschwin x Joke Ammerlaan
9 Hinkenkemper Mia x

10 Hinkenkemper Jan x Mia 1-linkenkemper
11 Lelieveld Willem x
12 Lelieveld Melissa x
13 Oerlemans Martien x Mia Hinkenkemper
14 Rebel Ellen x
15 Rijn van Aad x
16 Roozenburg Mart x
17 Stigters Frans x
18 Stoffer William x
19 Veen van Lia x
20 Verroen Arjan x
21 Verroen-Schouten Margaret x
22 Wensveen Lia x
23 Werkman Frank x
24 Wortel Wil x Anita Bakker
25 Zwaan van der Ronald x



Jaarverslag 2010

De vereniging Stompcity Music heeft in 2010 een groot aantal hoogtepunten gekend maar helaas ook
• dieptepunten. Het grootste verlies is het overlijden van de gedreven instructeur van De Blaasknarren,

• Ronald Visser. Dit heeft ons allen zeer geschokt maar door de inzet van vooral De Blaasknarren en
het spelen op zijn uitvaart hebben we op een mooie manier afscheid kunnen nemen. De vereniging zal
Ronald blijven herinneren als een gedreven instructeur, met het hart op de goede plaats. Mede door

• zijn kwaliteit om muzikaal enthousiasme over te brengen, wisten De Blaasknarren in 2010 voor het
• eerst in de geschiedenis een eerste prijs op een festival binnen te halen. Wij prijzen ons zeer gelukkig

dat hij hier nog deelgenoot van geweest is.
• Een dieptepunt van een hele andere orde is het plotselinge vertrek van Arjan en Lisette) Hinkenkemper. Arjan is als voorzitter 6 jaar lang het gezicht geweest van de vereniging, gelukkig

hebben we in Michel Guldenmundt een snelle en waardige vervanger gevonden. Daarnaast is Lia
Lelieveld bereid om het bestuur te komen versterken. Het afgelopen jaar zijn er geen verdere
bestuurswijzigingen geweest.
Naast het vertrek van twee leden bij De Blaasbalgen hebben Frans-Maurits van den Bergh, Mia
Hinkenkemper, Ellen Rebel en Melissa Lelieveld besloten om bij De Blaasknarren weg te gaan.
Willem Lelieveld is ook geen spelend lid meer van Stompcity Music maar blijft als vaste chauffeur
nauw betrokken bij beide orkesten. Gelukkig kende De Blaasknarren ook nieuwe aanwas in de
personen Josette Rotteveel, Roy Kruyshaar, Ton van Veen, Sjaak Verroen, Eelco Verroen en Geertje

~ Smink. Hiermee komen De Blaasknarren op het grootste ledenaantal ooit.
Bij De Blaasbalgen is Arne Kuijer na drie jaar afwezigheid weer aangeschoven in de trombonelijn.
Ronald van der Zwaan is overgegaan van De Blaasknarren naar De Blaasbalgen maar blijft vaste‘ invaller op bariton bij De Blaasknarren.

2010 begon met een weekend aflujixen van de CD in Gronsveld. Het blijft een zeer tijdrovende
~ bezigheid maar de eerste resultaten mogen er zijn, later in het jaar wordt de CD gepresenteerd aan het

publiek. Eind januari was het eerste optreden voor De Blaasbalgen een feit, door de sneeuw ging de
~ reis helemaal naar Den Bosch. Met een gezellig optreden op Het Druivenbal was de toon voor het

aankomende jaar meteen goed gezet.

• Februari was ook in 2010 weer de camavalsmaand. Na Prins Begtus en Page Ado werden De
~ Blaasbalgen dit jaar voorgegaan door Prins Sanseveria 1 en zijn Page Anietdus. Carnaval blijft voor

Stompcity Music een drukke periode. De Blaasknarren waren twee maal te vinden in Leidschendam.
De Blaasbalgen hebben tijdens deze periode in Leidschendam, Tilburg, Den Bosch en Dieren voor de) nodige polonaisemuziek gezorgd. Tijdens eenn van deze optredens waren zij wederom live te horen
via omroep Brabant en eveneens met een interview op radio Tilburg. Eind februari hebben De
Blaasknarren een schaatsevenement in Biddinghuizen van muziek voorzien.

Maart begint voor De Blaasbalgen met een verrassingsoptreden voor Arjen Boers, hij viert zijn
verjaardag en werd door zijn familie met de aanwezigheid van alle Blaasbalgen verrast. Een nog

1 grotere verrassing volgde verderop in de maand. Tijdens de presentatie van De Blaasbalgen CD

1 “Allemachtig Prachtig” werd Michelin het zonnetje gezet door de eerste CD overhandigd te krijgen

P door Arie van Rijswijk, onze hoofdsponsor. De CD presentatie vond plaats op het dweilfestivalwaarbij Kap Nah met De vergulde Blaasbalg naar huis ging.

1 Begin april was het weer feest in Leidsehendam, namelijk het 50-jarig jubileum van transportbedrijf

i A. van Rijswijk. Een gezellig optreden waarbij we allemaal met een gevulde buik weer huiswaartsgingen. Half april was het jaarlijkse trainingsweekend voor De Blaasbalgen weer een feit, ditmaal een

I zonovergoten weekend. Dus hoe kan het ook anders, weer een groot succes. In ditzelfde weekendtrokken De Blaasknarren eropuit om het 5-jarig jubileum van hockey vereniging Ypenburg muzikaal
te omlijsten. Deze zelfde Blaasknarren haalde in april een welverdiende tweede plaats op het festival
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Kap Nah Live. Eind april en begin mei waren zowel De Blaasknarren als De Blaasbalgen te vinden op
de kermis in Den Haag.

Op 5 mei speelde De Blaasbalgen in Leidschendam op een heuse bevrjdingsmarkt. Na een optreden
half mei op de boulevard van Scheveningen was het eind mei tijd voor het tweede Blaasbalgenfeestje.
Trompettist Patrick van Grieken trad in het huwelijk met zijn Michelle en had alle Blaasbalgen

• uitgenodigd op het feest. Natuurlijk hebben zij hier ook een paar setjes gespeeld.Eind mei gingen De Blaasknarren met een derde plaats naar huis na een gezellige dag te hebben gehad
op Het Vrolijke Noten Festival in Zoetermeer.

De maand juni beloofde een drukke maand te worden voor De Blaasbalgen, er stonden twee maal
• zelfs meerdere optreden op een dag gepland. Het begon met de Dag van de Bouw in Leidschendam
• met daaraan sluitend muzivaria in Bodegraven. Achteraf gezien wellicht een dag die eigenlijk een

• paar uurtjes te lang duurde maar met name de laatste set was er eentje om niet meer te vergeten.) Hierna volgde 12juni weer een dubbele agenda met zowel een verjaardag in Leidschendam als in
Mijdrecht. Halfjuni laten De Blaasbalgen zich van een sportieve kant zien en spelen op het
interdepartementale volleybal toernooi in de Marimbahal in Rijswijk. Het buurtfeest op de Hof van

D Loosduinen eindigde voor De Blaasbalgen heel verrassend in een achtertuin in Pijnacker waarde
broer van een aanwezige op het buurtfeest zijn 5O~ verjaardag vierde. De maand juni werd afgesloten
met een zonovergoten dag op het dweilfestival in Heerenveen gevolgd door een verrassingsoptreden

• voor onze Sinterklaasvrienden Quk’s in Hoogezand.

3 Op de eerste dag van juli zijn De Blaasbalgen (inmiddels voor de achtste keer) te gast op hetbuurtfeest in Ter Heijden aan Zee. Twee dagen later volgde een uniek optreden bij de proloog van de
~ Tourde France in Rotterdam. Winst was er op dezelfde dag bij De Blaasknarren, zij kwamen met de

eerste prijs thuis van het Hoempapa festival in Rijswijk. Een welverdiende prijs na al het harde
werken van de afgelopen jaren dat dan ook bij de eerste volgende Blaasknarren repetitie groots) gevierd is. Halfjuli waren De Blaasbalgen net als een aantal jaren geleden te gast op de piekenkermis
in Utrecht. Gelukkig was het programma vervroegd waardoor iedereen weer op tijd thuis was voor de

3 WK finale Nederland-Spanje.Na een vakantie van vier weken werd het nieuwe muzikale seizoen imniddels bijna traditioneel

3 geopend door De Blaasbalgen met de bloemencorso van Rijnsburg en ook ditmaal waren De
Blaasbalgen weer te bewonderen bij omroep Max. Een bruilof in Kijkduin, de culturele jaarmarkt in
Voorburg en een zeer geslaagde verenigingsbarbecue maakte de maand augustus compleet.

~ De Ooievaarsrun had ook dit jaar weer verzocht om De Blaasbalgen te laten spelen en natuurlijk zijn
zij weer op de uitnodiging ingegaan. Nadat De Blaasbalgen vorig jaar het festival in Mijdrecht
bezochten was het ditmaal de beurt aan De Blaasknarren. Met de vierde plaats kwamen zij weer naar) Leidschendam. De volgende dag was de beurt aan De Blaasbalgen om af te reizen naar Prinsenbeek
voor een festival. Deze zeer gezellige dag werd beloond met een eerste prijs. Hierna volgde misschien
wel het meest emotionele moment in de geschiedenis van Stompcity Music, het afscheid van Arjan en
Lisette. Met een spontane cirkel om beide, zeer gewaardeerde, leden werd met het nummer Adieu
Adieu een periode van 11 jaar lidmaatschap afgesloten. Een moment wat door de aanwezigen zeker
niet gauw vergeten wordt. Na een optreden op een nat grasveldje bij een gezellig verjaardagfeest, liet
ook de pr-man weer van zich horen, in het toch al rijke assortiment zijn na eind september ook

1 ansichtkaarten opgenomen.

1 Begin november waren De Blaasknarren weer op pad voor een verrassing, dit maal voor Linda

I Koomen in Lisserbroek. Op het kraamfeest van dochter Eva kwamen De Blaasbalgen op verzoek vande familie langs voor een gezellig stukje muziek. Dit is eveneens de primeur van Patrick van Grieken

1 op sousafoon die na het vertrek van Arjan zijn trompet heeft ingeruild voor een iets groter instrument.Hierna werd de 11de van de 1 1~1e gevierd in Leidschendam om het carnavalsseizoen bij CV De
Damzwabbers op een gepaste manier in te luiden. Waarbij De Damzwabbers dit jaar worden
doorgegaan door Prins Aquarius en zijn pages Erika en Irene. 18 november was het alweer tijd voor

1 een verenigingsfeestje, Willem Lelieveld trouwde met zijn Lia. Lia had als verrassing voor Willem De
Blaasbalgen uitgenodigd om het diner van muzikale klanken te voorzien. Daarna is het weer tijd voor
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het grote feest van het jaar, de Sinterklaas. De pietenband is inmiddels een graag geziene gast in
diverse theatershows. Zo waren zij dit jaar te vinden in de theaters in Papendracht, Amstelveen en
Amsterdam.
Half december is de eerste play-inn van Stompcity Music een feit. Met meer dan 50 personen vanuit
het hele land werd er muziek gemaakt op de manier zoals De Blaasbalgen dat gewend zijn. Zo werd
de avond begonnen met een stukje techniek en afgesloten met een aantal gezellige nummers.

Tot slot willen wij, als bestuur, iedereen bedanken voor zijn/haar inzet van het afgelopen jaar en wij
vertrouwen erop, dat iedereen met minimaal dezelfde inzet en plezier het komende jaar tegemoet ziet.

• Natuurlijk willen we deze kans ook gebruiken om de vele nieuwe leden een leuke en muzikale tijd toe
te wensen bij Stompcity Music.

•

Vastgesteld d.d. 16 maart 2011

De voorzitter De secretaris,

~ Michel Guldenmundt Harry Scholtes

Handtekening: Handtekening:

)
3
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Baten & Lasten
Muziekvereniging Stompcity Music
Leidsohendam - Voorburg

• Lasten Begroot 2010 Werkelijk 2010 Voorstel 2011

• 421 kleding/aanverwanten 1.000,00 1.400,00 8.500,00
430 instrumenten 1.000,00 1.150,00 20.500,00

• 435 trainingsweekend 3.000,00 3.000,00 3.000,00

• 440 gas, licht en water 4.800,00 4.800,00 4.800,00
450 porti, postbus enz. 800,00 800,00 800,00

• 460 muziek 1.250,00 1.000,00 1.250,00

• 475 verzekeringen en lidmaatschappen 650,00 500,00 650,00

I 500 vervoer 3.500,00 5.650,00 3.500,00
510 pr en drukwerk 1.500,00 1.600,00 1.750,00
515 eigen festival 1.000,00 1.150,00 1.000100

D 520 instructie 2.250,00 1.450,00 2.250,00
525 CD-opname 3.000,00 4.150,00 -

530 algemene kosten 1.000,00 1.200,00 2.000,00
540 representatiekosten en bloemen 500,00 650,00 500,00
550 carnavalsweekend 1.500,00 1.300,00 1.250,00
560 Reserveringen 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totaal 36.750,00 39.800,00 61.750,00

I Baten Begroot 2010 Werkelijk 2010 Voorstel 2011
~ 800 sponsoring algemeen 2.500,00 1.825,00 1.825,00

810 donaties 1.000,00 1.450,00 2.000,00
815 Sponsoring Eigen Festival - -

~ 820 contributies 7.500,00 7.750,00 7.500,00
821 Kledinggeldf Inschrijfgeld 200,00 150,00 200,00
830 optredens 21.500,00 25.000,00 22.000,00

I 835 Bijdrage Trainingsweekend 1.205,00 1.265,00 1.205,00
840 fondsen 25500,00
860 Fanclub 1.000,00 1.400,00 750,00

• 870 Advertentie en verkoop 1.800,00 1.800,00 600,00
Totaal 36.705,00 40.640,00 61.580,00

Verschil 45,00 840,00 -170,00

1 z:zj~JLsrz;JE1r~0~’ rEL’~,TE;?sL;?~GEREnnu

1

1
1

1
1



Financieel Jaarverslag 2010

BATEN

• Sponsors
1
• Vorig jaar is de begroting door het ten onrechte meerekenen van eenmalige schenking in

2009 te optimistisch opgesteld. Hoewel het niet uit de cijfers blijkt is het met de hulp van

5 de leden weer gelukt om het clubbiad gevuld te houden.Donateurs

Het aantal donateurs was in 2010 groter dan verwacht, toch willen we deze stijgende lijn
in 2011 door zetten door wederom een donateuractie op te zeilen.

3 Contributies
~ De bijdrage van de contributies blijft door het ongeveer gelijk blijvende aantal leden ook

nagenoeg gelijk.

) Optredens

3 In deze tijden van recessie kost het meer tijd en energie om de agenda’s van zowel DeBlaasknarren als De Blaasbalgen goed gevuld te houden en te krijgen. Deze inspanningen

3 hebben geleid tot een zeer goed jaar.
• Bijdrage trainingsweekend

Onder deze post staat de bijdrage van De Blaasbalgen genoteerd, deze bijdrage is gelijk) gebleven.

Fanclub

Door de verkoop van de Cd’s “Allemachtig Prachtig” en “0 Kom er eens kijken” van De

i Blaasbalgen is deze post bijna anderhalf keer hoger uitgekomen dan verwacht. Een zeer
goed resultaat voor het promotieteam.

1 Advertentie en verkoop

1 De post “advertentie en verkoop” is gevuld met een aantal gespreide betalingen van de
1 advertentie op de touringcar.

1
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Financieel Jaarverslag 2010

LASTEN

1
• Kleding! Aanverwanten

De garderobe van De Blaasbalgen is aangevuld met een nieuwe roze polo.

Instrumenten

Onder dit grootboeknummer staan dit jaar alleen de noodzakelijke reparaties en het
• jaarlijkse onderhoud van de saxen genoemd.

3
~ Het trainingsweekend heeft niet meer gekost dan alle voorgaande jaren. Een groot

compliment voor vooral de kookploeg.

Gebouw

3 Het clubgebouw heeft ook dit jaar weer hetzelfde gekost als andere jaren.

3 Porto
• De porto kosten zijn gelijk gebleven.

Vervoer

) Een grote onverwachte kostenpost voor het grootboeknummer “vervoer” was dit jaar de‘ noodzakelijke spuitwerkzaamheden. Voor volgend jaar is de verwachting dat er geen
grote kostenposten zullen zijn.

1 Promotie

I Dit jaar zijn er mooie ansichtkaarten gedrukt en is ook het drukken van het clubblad indeze post opgenomen.

1
1
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Financieel Jaarverslag 2010

Eigen festival

Een zeer geslaagde avond die nagenoeg binnen de begroting is gebleven, samen met de
• Cd-presentatie een avond om op terug te blijven kijken.

Instructie

Door het overlijden van Ronald Visser is deze post lager uitgekomen dan begroot. Met
het oog op vervangende instructie voor De Blaasknarren zullen we het gehele bedrag op
de begroting opnemen.

Cd-opname

Mede doordat het afmixen van de CD meer tijd heeft gekost, is dit bedrag hoger
uitgekomen dan begroot.

Algemene kosten

Een post met diversen uitlopende kosten die netjes binnen de begroting is gebleven.

Representatiekosten

Door het mooie bloemstuk voor Ronald is deze post hoger uitgekomen dan begroot.

Carnavalsweekend

Een gezellig weekend waarbij de kosten binnen de begroting zijn gebleven.

Reserveringen

Voor het eerst heeft de vereniging deze post op de balans opgenomen. Het is in 2010

• gelukt om het gehele bedrag voor de toekomst te reserveren.

1
1
1
1 Pagina 3 van 3



Huishoudelijk Reglement inzake kleding De Blaasbalgen
De kleding die leden van De Blaasbalgen in het bezit hebben zijn:
1 Witte winterfas
1 Wit wind-jack

• 2 Gele T-shirts

• 1 Wit T-shirt (lange mouw)
1 fuchsia Polo (korte mouw)

• 1 Spijkerbroek + riem

• 1 korte kaki broek
1 Gestreepte boerenkiel
1 Pietenpak met toebehoren

• 1 Tas (alleen voor gebruik t.b.v. Stompcity Music)

) Om deze kleding netjes te houden en toch een soort geheel naar buiten uit te stralen, dienen de volgende
regels gehandhaafd te worden:

I) 1) Voor een optreden wordt mondeling of via de door de manager verstrekte agenda bekend gemaaktwelke kledingcombinatie gedragen zal worden. Onder de gestreepte kiel wordt altijd een geel

• Blaasbalgen T-shirt gedragen. De fuchsia polo wordt gecombineerd met het witte T-shirt met lange
~ mouw. Bij mooi weer kan de Polo ook alleen gedragen worden. Zorg dat je de aangegeven kleding

aan hebt, zodat wij ons als één geheel kunnen presenteren.
2) Bij de spijkerbroek worden zwarte sokken en schoenen gedragen welke voor eigen rekening moeten

~ worden aangeschaft. De schoenen moeten voorzien zijn van veters en een normale uitstraling hebben
dus geen gymschoenen of hoge bergschoenen e.d. voor advies; vraag iemand van het bestuur., 3) De korte broek wordt gecombineerd met (teen)slippers, welke voor eigen rekening moeten worden
aangeschaft

4) Indien de boerenkiel gedragen, wordt mag het geheel naar eigen idee worden aangevuld met petjes,
~ sjaaltjcs en dergelijke. Indien de “dagelijkse” kleding gedragen wordt, is het niet dc bedoeling hier

teveel andere attributen bij aan te doen.
~ 5) Zorg dat je kleding altijd schoon en gestreken is voor een optreden. Zorg bij het wassen van de

bovenklcding (30~40°) dat je deze binnenstebuiten wast met naar gelang de kleur een color of
donker wasmiddel, ook het strijken dient in verband met de opdruk binnenstebuiten te gebeuren. De
gestreepte kiel mag niet gedroogd worden in de droger. De witte winterjassen kunnen uitsluitend op

~ 300 gewassen worden, doe dit regelmatig om grauw worden te voorkomen.
6) Het is niet toegestaan om de kleding privé te dragen! Het zijn leuke makkelijke kleren, maar) aangezien we er toch een paar jaar mee moeten doen kan de vereniging dit niet tolicren in verband

met versnelde slijtage. Dit geldt voor alle kleding! Uitzonderingen kunnen er worden gemaakt als er
leden naar een ander festival of dergelijke gaan waar promotie van De Blaasbalgen in ons voordeel‘ kan werken!

7) Je bent verantwoordelijk voorje eigen kleding. Indien je spullen kwijt raakt zullen deze op jouw

i kosten opnieuw worden aangeschaft. In geval van slijtage zal dit bij alle leden optreden en zal er door
de vereniging nieuwe kleding worden aangeschaft.

1 8) Indien je het lidmaatschap opzcgt, dient alle kleding weer netjes te worden teruggeven aan de

1 vereniging. Mocht dit niet gebeuren, dan zijn we genoodzaakt hier kosten voor in rekening te

I brengen.
Het bestuur van Stompcity Music Leidschendam

1 Februari 2011
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Huishoudelijk Reglement inzake
Zwartepieten kleding De Blaasbalgen

De kleding die leden van De Blaasbalgen in het bezit hebben zijn.
• 1 Pietenpak
• 2 Zwarte T-shirts

1 Zwarte kousen ofmallot
1 Zwart kolletje
1 paar handschoenen
1 pruik (lang haar voor de dames, kort haar voor de heren)

• 1 kledinghoes + tasje

),) Om deze kleding netjes te houden en toch een soort geheel naar buiten uit te stralen, dienen de
volgende regels gehandhaafd te worden:
1) Voor een optreden wordt mondeling of via de door de manager verstrekte agenda bekend

3 gemaakt wanneer de zwartepieten kleding gedragen zal worden. Zorg dat je de aangegeven
kleding aan hebt, zodat wij ons als één geheel kunnen presenteren.

2) Bij de zwartepieten kleding worden zwarte schoenen gedragen welke voor eigen rekening‘ moeten worden aangeschaft. De schoenen moeten voorzien zijn van veters en een normale
uitstraling hebben dus geen gymschoenen of hoge bergschoenen e.d. voor advies; vraag‘ iemand van het bestuur.

3) Onder de zwartepieten kleding worden gç~ korte broeken gedragen, ditzelfde geld voor

3 buideltasje of iets soortgelijks. Ook het gebruik van een riem is niet toegestaan.
4) Zorg dat je kleding altijd schoon is en netjes is. Om dit zo te houden worden de jassen van de

3 zwarte pieten kleding pas aangedaan als de plaats van bestemming bereikt is.
5) De dames hebben een pruik met lang haar die naar eigen inzicht “in de stijl van het pak”

gestyled mag worden, de herenpruik (met korter haar) dient in de originele staat te blijven.
• 6) Het is niet toegestaan om de zwartepieten kleding voor privé doeleinden te dragen!‘ 7) Het zwartepieten pak mag niet op eigen initatief gereinigd worden in een wasmachine.

8) Je bent verantwoordelijk voor je eigen kleding. Indien je spullen kwijt raakt zullen deze op) jouw kosten opnieuw worden aangeschaft. In geval van slijtage zal dit bij alle leden optreden
en zal er door de vereniging nieuwe kleding worden aangeschaft.‘ 9) Indien je het lidmaatschap opzegt, dient alle kleding weer netjes te worden teruggeven aan de
vereniging. Mocht dit niet gebeuren, dan zijn we genoodzaakt hier kosten voor in rekening te
brengen.

1

1 Het bestuur van Stompcity Music Leidschendam
Februari 2011
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De kleding die leden van De Blaasknarren in het bezit hebben zijn:

1 rode jas
1 rodepolo
1 rode trui

• 1 Streepkiel
• 1 zwart T-shirt

• Om deze kleding netjes te houden en toch een soort geheel naar buiten uit te stralen dienen de‘ volgende regels gehandhaafd te worden:

,) 1) Voor een optreden wordt mondeling of via de manager verstrekte agenda bekend gemaakt
welke kledingcombinatie gedragen zal worden. Onder de kiel wordt altijd een zwart
blaasknarren T-shirt gedragen. Zorg dat je de aangegeven kleding ook aan hebt zodat wij ons

• als één geheel kunnen presenteren.

3 2) Bij de kleding wordt een zwarte broek gedragen welke voor eigen rekening moeten wordenaangeschaft. De zwarte schoenen zijn ook voor eigen rekening maar moeten voorzien zijn
~ van veters en moeten een normale uitstraling hebben dus geen gymschoenen of hoge

bergschoenen en dergelijke voor advies vraag iemand van het bestuur. De zwarte schoenen) dienen gecombineerd te worden met rode of zwarte sokken.
3) Indien de kiel gedragen wordt, mag het geheel naar eigen idee worden aangevuld met petjes,

3 sjaaltjes en dergelijke. Indien de “dagelijkse” kleding gedragen wordt, is het niet de
bedoeling hier teveel andere attributen bij aan te doen.

4) Zorg dat je kleding altijd schoon en gestreken is voor een optreden. Zorg bij het wassen van de

3 bovenkleding (30 _400) dat je deze binnenstebuiten wast met naar gelang de kleur een color ofdonker wasmiddel, ook het strijken dient in verband met de opdruk binnenstebuiten te gebeuren. De
• gestreepte kiel mag niet gedroogd worden in de droger.
~ 5) Het is niet toegestaan om de kleding privé te dragen! Het zijn leuke makkelijke kleren, maar

aangezien we er toch een paar jaar mee moeten doen kan de vereniging dit niet tolleren in
verband met versnelde slijtage. Dit geldt voor alle kleding! Uitzonderingen kunnen er‘ worden gemaakt als er leden naar een ander festival of dergelijke gaan waar promotie in ons
voordeel kan werken!‘ 6) Je bent verantwoordelijk voor je eigen kleding. Indien je spullen kwijt raakt zullen deze op
jou kosten opnieuw worden aangeschaft. In geval van slijtage zal dit bij alle leden optreden
en zal er door de vereniging nieuwe kleding worden aangeschaft.

I 7) Indien je het lidmaatschap opzegt dient alle kleding weer netjes te worden teruggeven aan devereniging. Mocht dit niet gebeuren, dan zijn we genoodzaakt hier kosten voor in rekening te
1 brengen.

1
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MACHTIGING

Leidschendam,

.
Geacht bestuur,

1

• Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van 16 maart 2011.

) _________________________________

I) Hierbij machtig ik___________________________________________ om mijn stem uit tebrengen. Deze persoon is hiervan op de hoogte en heeft in totaal maximaal twee
• machtigingen ontvangen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

3
3
• Naam:_____________________________________

)

Ingevulde inachtigingen kunnen ingeleverd worden bij de secretaris, Harry Scholtes
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