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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Muziekvereniging Stompcity Music

Op deze vergadering word je op woensdagavond 20 februari 2013 om 20.00 uur
verwacht in het clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ aan de Oostvlietweg 1 9a te
Leidschendam.

Indien je verhinderd bent, gaarne schriftelijk afmelden bij de secretaris. Wil je je stem
laten gelden bij eventuele afwezigheid, dan kun je gebmik maken van bijgaand
machtigingsformulier.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Verslag algemene ledenvergadering 29 februari 2012

4. Jaarverslag 2012

5. Financieel verslag 2012 en begroting 2013

6. Verkiezing kascommissie

7. Aftreden en verkiezing bestuursleden

8. Pauze

9. Doelstellingen 2013

10. Rondwaag

11. Sluiting

Aftredende bestuursleden zijn: Arno Pleit

Linda Koomen

Bert Strijk

Lia Wensveen

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

Herkiesbaar

Herkiesbaar

Herkiesbaar

Herkiesbaar

tot een dag voor de vergadering
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Toelichting op punt 7:
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Verslag Algemene Ledenvergadering Stompcily Music

Datum : 29 februari 2012.
Plaats en tijdstip Clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ te 20.00 uur.

Aanwezig zie aanwezigheidslijst.
Afwezig : zie aanwezigheidslijst.

1. Opening
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de leden en de ere-leden
van harte welkom. De gehele vergadering wordt ondersteund door een PowerPoint
presentatie.

2. Ingekomen stukken
- Er zijn diverse machtigingen ten behoeve van de stemrondes binnengekomen,
alsmede enige afmeldingen via e-mail.
- Memorandum d.d. 5 februari 2012 ‘Oprichten van een stichting’ dat onder
agendapunt 10 aan de orde komt.
- Overigens zijn er geen ingekomen stukken.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 maart 2011
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.

4. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag wordt aan de hand van een presentatie doorlopen; vervolgens wordt
het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

1
5. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012
De penningmeester geeft uitleg bij de presentatie van de resultaten over 2011. Met
name het niet toekennen van een deel van de gevraagde bijdrage van fondsen is van
invloed geweest op de uitgaven.

- Arie van Rijswijk vraagt of het juist is dat er in 2012 geen bijdrage van de
fondsen wordt gevraagd. Dat klopt.
- Arjan Hinkenkemper is teleurgesteld over het teruglopen van de donaties. Hij
probeert hier iets aan te doen, maar daarover kan hij nu nog geen mededelingen
doen. Hij zal daar bij de volgende nieuwjaars borrel op terugkomen.
- Wil Wortel vraagt of er dit jaar kleine Blaasknarren kieltjes worden besteld.
Neen, daarvoor is in de begroting geen ruimte.
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1 8. Pauze
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Uitslag stemronde:
Michel Guldenmundt
Harry Scholtes
Eelco Verroen

Aldus zijn alle kandidaten toegetreden tot het bestuur. Tijdens de volgende
bestuursvergadering zullen de taken worden herverdeeld.

9. Doelstellingen 2012
De voorzitter presenteert de doelstellingen:
- Investeren in muzikale opbouw d.m.v. theorieavonden, studiemiddag

Blaasknanen, play- inn en trainingsweekend Blaasbalgen;
- Continuïteit optredens BlaasknarrenlBlaasbalgen;
- Investering in nieuwe video- en filmapparatuur;
- Eerste deel CD-opname Blaasbalgen.
Vervolgens worden de statistieken met betrekking tot ledenaantallen en presentie
percentages gepresenteerd.

10. Oprichten stichting

.~

6. Verkiezing kascommissie
William Stoffer en Margaret Verroen hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij waren
onder de indruk van de kwaliteit en complimenteren de penningmeester. Op hun
advies wordt décharge verleend.

Omdat Linda naast de penningmeester taken tevens een groot deel van de
secretariaats werkzaamheden heeft verricht, ontvangt zij bloemen van de voorzitter.

Omdat Margaret aftreedt volgt Jan Hinkenkemper haar op (hij stond reserve).
William blijft in functie; Geit-Jan Bijlsma wordt reserve.

7. Aftreden en verkiezingen bestuursleden
Ada van der Donck treedt af. De voorzitter bedankt haar voor de inzet met een bos
bloemen.

Harry Scholtes en Michel Guldenmundt treden af en zijn herkiesbaar. Eelco Verroen
stelt zich kandidaat en tijdens de vergadering geeft hij aan wat hem daartoe
motiveert.

Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig en 8 afwezige leden hebben vooraf een
machtiging verleend.

1

38 stemmen voor, 1 tegen
36 stemmen voor, 3 tegen
37 stemmen voor, 2 tegen
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Aan de hand van een presentatie geeft de secretaris een toelichting op het
bestuursvoornemen om een stichting op te richten (zie Memorandum d.d. S februari
2012 ‘Oprichten van een stichting’).

- Kees Put vraagt of - naast bestuursleden van Stompcity Music - ook anderen
zitting kunnen nemen in het stichtingsbestuur, bijvoorbeeld op basis van hun
materiedeskundigheid. Ja dat kan, mits zij een minderheid binnen het
stichtingsbestuur vormen.
- Mark van Niel vraagt of het mogelijk is dat gelden die tot de stichting gaan
behoren, kunnen worden aangewend voor de vereniging Stompcity Music, als
daaraan behoefte
bestaat als gevolg van tekorten. Ja.
- Margaret Verroen vraagt of het vermogen van de stichting wordt vastgezet. Het
antwoord luidt dat er zal worden gezocht naar het beste rendement, maar dat het te
allen tijde mogelijk moet zijn om erover te beschikken.
- Arie van Rijswijk vraagt of de volgende stap het oprichten van een Besloten

Vennootschap is, omdat hij daarin vele kansen ziet. Op dit moment is dat nog eenbrug te ver. Het bestuur geeft zich er echter rekenschap van dat de heer Van Rijswijk
veel kennis heeft op dit gebied en daardoor een inhoudelijke voorsprong op het
bestuur heeft. Ook in de toekomst wordt graag gebruik gemaakt van die kennis.

Aan de stemgerechtigden wordt een schriftelijk akkoord gevraagd voor de
oprichting van een stichting.
Na het tellen van de stemmen blijkt dat er unaniem akkoord wordt verleend voor het
oprichten van een stichting.

1

11. Rondvraag

- Arjan Hinkenkemper vraagt of er reeds een naam voor de op te richtenstichting bekend is. Het antwoord is nee, maar wel is duidelijk dat die naam
niet gerelateerd dient te zijn aan de namen van de twee orkesten.

- Mast Roozenburg bedankt het bestuur voor zijn inzet in het afgelopen jaar.
- Arie van Rijswijk sluit zich bij de vorige spreker aan.
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12. Sluiting
Na eenieder te hebben bedankt voor de aanwezigheid en Eelco Verroen welkom te
hebben geheten als bestuurslid, sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering

Vastgesteld d.d. 20 februari 2013.

De voorzitter, De secretaris,

1
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1

1
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Amo Pleit Eelco Verroen
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Z Achternaam T. V. Voornaam Aanwezig Afwezig Gemachtigd

L Ammerlaan Joke V
2 Boers Karel
3 Donck van der Ada V

t.. Grieken van Patrick
5 Guldenmundt Saskia
6 Guldenmundt Kees ij Thea scholten

L. Guldenmundt Michel V
L Kapel Patty V Oscrn Kapel
~ Kapel Oscar V
10 Koomen Linda
11 Kuijer Arne
12 Niel van Mark V
13 Oudenbroek Fred V Oscar Kapel
14 Put Kees V
15
16 Ree van John V
17 Reurings Richard V
18 Rotteveel Josette
19 Scholten Thea
20 Scholtes Harry V
21 Strijk Bert V
22 Verroen Arjan V
23 Wassink Petra V Ada vd Donok
24 Zwaan van der Ronald V

25 Wortelt Carry ij niet slemgerechtigd
26 Donck van der Fons V niet stemgerechtigd
27 Lelieveld Willem V niet stemgerechtigd
28 Ammerlaan* Rob V niet stemgerechtigd
29 Hogenelst Nikita niet stemgerechtigd
30 Rijswijk van Arie V ERELID
31 Hinkenkemper Arjan ERELID

E Achternaam t V. Voornaam AanwezIg Afwezig Gemechtlgd;
t. Achten Loes V Frank Werkman
2 Baltus Hennie
3 Bergh-van Gardingen van den Simone
4 Bijlsma Gen-Jan V

L. Blomt Atje
6 Gahr Eddy V

L. Gniekspoor Aschwin V
8 Hinkenkemper Jan V Man Roozenburg

~ Kruyshaar Roy
10 Lelieveld Lia
11 Oerlemans Martien ij Frank Werkman
12 Pleit Arno
13 Rijn van Aad
14 Roozenburg Man V
15 Schaareman Koos
16 Smink Geentje
17 Stigters Frans V
18 Stoffer William
19 Veen van Lia ij Ton van Veen
20 Veen van Ton V
21 Verroen Eelco
22 Verroen Sjaak V
23 Verroen-Schouten Margaret V
24 Werkman Frank V
25 Wortel Wil

Met * gemerkt betekent afwezig zonder kennisgeving

* Afwezig zonder kennisgeving
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Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 is een veelbewogen jaar geweest. Het begon met de nieuwjaarsreceptie die
sinds twee jaar de kerstborrel vervangt. Een mooie gelegenheid om bij elkaar te komen
en het jaar 2011 te bespreken. Zanger Peter van Doren was uit Tilburg gekomen om deze
gelegenheid muzikaal te ondersteunen.

2012 Begon leuk voor De Blaasbalgen met de uitreiking van een eigen Cd-single voor
CV De Damzwabbers. Deze single hebben De Blaasbalgen opgenomen met Aad Storm
van CV De Damzwabbers ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van CV De
Damzwabbers en dit is een ware carnavals hit geworden. Inmiddels spelen De
Blaasknarren dit gezellige nummer ook.
Eveneens waren een aantal leden van Stompcity Music dit jaar te horen op de radio.
Harry Scholtes was uitgenodigd om een interview te geven voor Radio Midvliet vanwege
de eerder genoemde single.
Michel Guldenmundt en Harry Scholtes zijn samen ook ten gast geweest bij Radio Live

Oranje op uitnodiging van John Medley, vanwege De Blaasbalgen uitvoering van zijnnummer ‘Oranje Kampioen’.

Ook was het dit jaar druk met de carnaval. Bij De Blaasbalgen werden John van Ree en
Joke Ammerlaan gekozen tot Prins Tia T en Page Maria en zij hebben samen met De
Blaasbalgen leuke optredens kunnen lopen in onder andere Leidschendam, Dieren en
Oeteldonk.

Voor De Blaasknarren waren ook een aantal optredens waaronder hetgehandicaptencamaval met CV De Damzwabbers en het optreden in verzorgingstehuis
Schoorwijk in Leidschendam.

Begin maart organiseert Stompcity Music altijd een gezellig feestje. Voorheen was er het
festival van De Vergulde Blaasbalg, afgewisseld met het donateursconcert. Dit jaar ging
dat net even anders. Er werden twee workshops georganiseerd voor De Blaasbalgen en
De Blaasknarren en hierbij waren ook twee andere kapellen uitgenodigd. Dorst uit
Mijdrecht en De Haringkoppen uit Vlaardingen waren aanwezig. De blazers kregen de
hele middag een workshop onder leiding van bastrombonist Jos Jansen van de
Koninklijke Marinierskapel.
De slagwerkers kregen in het kantoor van Arie van Rijswijk een prachtige workshop van
de zeer enthousiaste Michael Agbodo.
Na deze leuke, vermakelijke workshops zijn de slagwerkers en de blazers samen
gekomen in Pitch & Putt. Dit resulteerde in een orkest bestaande uit het slagwerk van De
Blaasbalgen en alle blazers van de vier aanwezige orkesten. Na een voedzame maaltijd
hebben alle vier aanwezige orkesten een setje gespeeld waarbij Jos Jansen aanschoof bij
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Jaarverslag 2012

de trombone sectie van De Blaasbalgen. Uiteindelijk resulteerde dit alles in het spelen
van een prachtig stukje
muziek waaronder het nummer “Breken van de lijn” van Wolter Kroes en Peari
Jozefzoon.

Eind maart was er voor De Blaasbalgen het jaarlijkse trainingsweekend. Dit weekend was
mede dankzij een uitstekende kookploeg wederom een succes en er zijn weer nieuwe
nummers ingestudeerd. Ook werd er hard gewerkt aan deel 1 van de opname van de
nieuwe Blaasbalgen cd.
Dit weekend was voor een aantal leden nieuw. Naast Arjan Verroen waren ook Josette
Rotteveel, Petra Wassink en Richard Drop nieuw en zij hebben met hun komst de
verschillende secties kunnen versterken.

t
Voor De Blaasbalgen was in april de opname van deel 1 van de nieuwe Blaasbalgen cd
een feit. Dit ging wederom in uitstekende samenwerking met Marcel Boom van 0-
recordings en dit maal voor het eerst naar volle tevredenheid in het eigen clubgebouw.
Ook waren De Blaasbalgen te zien met Koninginnedag. ‘s Ochtends op de Damlaan in
Leidschendam en ‘s middags op de kermis in Den-Haag.

Traditiegetrouw zijn De Blaasbalgen elk jaar aanwezig bij de dodenherdenking op 4mei.

Ook dit jaar waren de blaasbalgen weer aanwezig in park Leeuwenbergh in Voorburgwaar ze de prachtige koralen hebben gespeeld. Dit blijft een indrukwekkend optreden en
was ook dit jaar weer prachtig om te kunnen doen.

De samenwerking tussen De Blaasbalgen en De Blaasknarren was ook dit jaar weer een
feit.
Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een optreden voor Campina Dichtbij. Een combinatie van
De Blaasbalgen en De Blaasknarren vertrok hiervoor naar onder andere Amsterdam,
Zaandam en Purmerend.

Voor De Blaasknarren was er in mei het Vrolijke Noten Festival in het Stadshart in
Zoetermeer. Wilfred Wassink kon met zijn komst bij De Blaasknarren met dit optreden
direct aan de bak.
Hier wisten De Blaasknarren na een lange dag muziek maken de tweede plaats te
behalen. Ook was er in deze maand voor De Blaasknarren de rolstoelvierdaagse in tehuis
Meerzicht. Een leuk en vermakend optreden waarbij de ouderen tot in het tehuis de
laatste meters begeleid werden door vrolijke muziek van De Blaasknarren.

Pagina 2van5
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Juni stond voor De Blaasbalgen in het teken van verjaardagen. Zo was er de verjaardag
van een graag gezien fan mevrouw van der Lans, die 80 jaar oud was geworden. Ook was
er de verjaardag van Nina. Nina is sinds een bijzondere ontmoeting in Scheveningen de
grootste fan van De Blaasbalgen. Dit optreden was een groot succes en natuurlijk werd
haar lievelingsnummer ‘Lieveling’ voor haar gespeeld.

De Blaasbalgen hadden deze maand ook de eer om een bijzondere bezoeker te mogen
verwelkomen tijdens de repetitie. John Medley kwam op bezoek om De Blaasbalgen
bedanken voor de fijne samenwerking voor de single ‘Oranje Kampioen’.
Ondanks dat we geen kampioen zijn geworden was er wel de mogelijkheid voor de leden
van Stompcity Music om de wedstrijden van het Nederlands Elftal te bekijken in het
clubgebouw.

t Voor De Blaasknarren was in juni het optreden in Rijswijk een hoogtepunt. Twee jaar

terug wisten De Blaasknarren in Rijswijk namelijk de beker te winnen. Tot grote
blijdschap hebben we dit toen kunnen vieren met onze toenmalig instructeur, Ronald
Visser. Niet lang daarna is Ronald helaas overleden.
Dit jaar gaf het dan ook bij de leden een dubbel gevoel om de beker weer te winnen.
Deze beker werd logischerwijze opgedragen aan Ronald Visser met de wetenschap dat hij
zeer trots op De Blaasknarren was geweest.

De Blaasknarren bestonden in augustus 10 jaar en dit werd gevierd met een
t spelletjesmiddag die in samenwerking met Pitch & Putt georganiseerd werd. De leden

konden golfen, darten en jeu de boules spelen. Hiervoor verdienen de eigen leden van De
Blaasknarren een vermelding voor hun inzet voor het organiseren van deze gehele dag.

De jaarlijkse barbecue kon uiteraard niet ontbreken. Helaas werden we genoodzaakt deze
barbecue in de garage van De Vrolijke Noot te houden vanwege het slechte weer. Hierbij
waren bijna alle leden van De Blaasknarren en De Blaasbalgen weer aanwezig.

Alweer voor de achtste keer zaten De Blaasbalgen dit jaar in augustus ook weer de hele
dag op een kar tijdens de Flowerparade in Rijnsburg. Een leuk evenement wat ook dit
jaar niet weg kon blijven en het weer werkte hieraan ook lekker mee.

Rondom de vakantieperiode is het verouderde materiaal van het promotieteam vervangen
en uitgebreid waardoor er weer mooie, maar vooral ook leuke foto’s en filmpjes gemaakt
kunnen worden.

Pagina 3 van 5
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September was voor De Blaasbalgen een maand waarin zij twee keer mochten deelnemen
aan de Taptoe. De organisatie had er bewust voor gekozen om De Blaasbalgen te vragen
als publieksopwarmer. Dit is uitstekend gelukt in samenwerking met erelid Arjan
Hinkenkemper die als ‘Haagse Sjonnie’ onverwachts langs kwam op de scooter. Ook was
er Taptoe Hilversum waar De Blaasbalgen in de pauze het publiek wisten te vermaken en
uiteindelijk zelfs meespeelden in de finale.

Nieuw dit jaar was het concert dat De Blaasknarren gaven voor de bewoners van
verzorgingstehuis Delfshove. Dit was een optreden dat gegeven werd in concertopstelling
en waarbij ze alle bekende nummers doorspeelden voor de bewoners van Delfshove.
Dit is een lijn die we door willen zetten en het komende jaar zullen meer concerten
komen voor andere tehuizen.

Ook was er een financiële opkikker voor Stompcity Music van het Coöperatiefonds van

de Rabobank Vlietstreek—Zoetermeer. Met deze actie wisten we derde te worden en
haalden we € 2.500 binnen. Dit geld is natuurlijk van harte welkom omdat we hiermee
weer een aantal doelstellingen een stukje dichterbij zien komen.

De Blaasknarren hebben voor het eerst in de geschiedenis een repetitiedag gehad. Dit was
een lange dag waarbij de hele dag gerepeteerd werd op verschillende onderdelen. Zo zijn
De Blaasknarren begonnen met het spelen van koralen. Hiernaast zijn bekende nummers
gerepeteerd en drie nieuwe nummers ingestudeerd. Deze instructie werd geheel verzorgd
door de instructeur van De Blaasknarren John van Ree.
Daarnaast werden de trompetsectie, de trombonesectie en het slagwerk nog eens extra
onder de loep genomen door Michel Guldenmundt. Al met al was dit een zeer
productieve, leerzame en leuke dag.

In november staat elk jaar de openbare repetitie in samenwerking met Stichting Trias op
het programma. Dit is een repetitie waarbij fans, familieleden en andere gasten kunnen
komen kijken en luisteren. De Blaasknarren en De Blaasbalgen mochten dit jaar allebei
ongeveer 20 bezoekers verwelkomen.

November en december zijn voor De Blaasbalgen de twee maanden waarin de schmink
en de pietenpakken weer uit de kast gehaald kunnen worden om als Zwarte Pietenkapel
De Blaasbalgen op te kunnen treden. Ook dit jaar waren er weer leuke optredens bij zoals
het sinterklaasfeest bij Siemens in Den Haag en het Sinterklaasfeest bij de GGD in
Amsterdam. Daarnaast zijn De Blaasbalgen voor het laatste afgereisd naar de muzikale
vrienden van Quk’s om voor de laatste maal deel uit te maken van de door hun verzorgde
theatershows.
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Als leuke afslulter van het jaar heeft de vereniging Stompcity Music een mijlpaal bereikt.
Net voor het einde van het jaar hebben we officieel onze stichting op kunnen richten
onder de naam SLIM (Stichting Lol In Muziek). Op 12-12-2012 verschenen de oprichters
voor de notaris. Een leuke datum natuurlijk om een stichting officieel op te kunnen
richten. Als vereniging zijn wij dan ook blij om deze belangrijke stap in de ontwikkeling
te kunnen zetten. Het doel van de stichting is namelijk het realiseren van een nieuw
clubhuis en daarmee het op termijn ook het beheer ervan.
Er is nog een hoop werk te doen, maar er is een belangrijke stap genomen en het is
geweldig om daarmee het jaar te kunnen afsluiten.

Tot slot bedanken wij als bestuur iedereen voor zijn of haar inzet afgelopen jaar. Het jaar
2012 is een belangrijk, leuk en productief jaar geweest en we vertrouwen erop dat we
allemaal weer een mooi jaar tegemoet kunnen zien.
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Vastgesteld 20-02-2013.

Voorzitter
Arno Pleit

Secretaris
Eelco Verroen

Handtekening: Handtekening:

Jaarverslag Stompcity Music



Fr

1~ ~rrcu

BATEN

Advertentie

Donateurs

Financieel Jaarverslag 2012
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Dit zijn de opbrengsten van de adverteerders in het clubblad, door het stroomlijnen van
de betalingsdata van alle adverteerders is deze Post eenmaling lager dan in de afgelopen
jaeren.

Het aantal donateurs is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven aan 2011.

Sponsering Eigen Festival

Onder deze nieuwe Post ~5 bijdrage van de andere twee bezoekende verenigingen op ons
Eigen Festival opgenomen.

Contributies

Door het nagenoeg gelijkblijvende ledenaantal is ook het bedrag onder de post
Contributies gelijk gebleven.

Ontredens

Dankzij grote inspanningen van het bestuur en met name de muzikaalleider en de
manager is het toch gelukt om in een moeilijk jaar de agenda vol te krijgen. We hopen dat
we deze lijn ook in 2013 kunnen voortzetten.

Fondsen

Door het aanschrijven van fondsen bij de Rabobank en het meedoen aan de Specsavers
actie is het gelukt om onder deze Post een mooi geld bedrag te noteren.

Fanclub

Onder deze Post ~5 de verkoop van de CD’s “Allemachtig Prachtig” en “0 kom er eens
kijken” opgenomen.

Pagina 1 van 3
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Sponsering

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

Verkoop Instrumenten

De Post “Verkoop instrumenten” is nieuw op de begroting hierin staat dit jaar de verkoop
van een tweetal alt-saxofoons opgenomen.

LASTEN

Kledinal Aanverwanten

Dit bedrag is dit jaar hoofdzakelijk opgebouwd uit kleding voor nieuwe leden bij De
Blaasbalgen.

Instrumenten

Deze Post ~S door onverwachte, maar verklaarbare, aanschaf van een nieuwe trombone
samen met de noodzakelijke reparaties fors hoger uit gekomen dan op de begroting was
opgenomen.

Trainingsweekend

Het trainingsweekend is heel netjes binnen de begroting gebleven.

De post “Vervoer” is in de laatste maanden van 2012 hoger uitgekomen dan het bedrag
dat in de begroting was opgenomen. Dit komt door de noodzakelijke vervangingen van
een luchtbalg en een nieuwe chauffeursstoel.

Onder de post “Promotie” is minder geld uitgegeven dan verwacht, naast het drukken van
het clubblad zijn er nieuwe ansichtkaarten aangeschaft.

Pagina 2 van 3
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Eigen Festival

Aan het eigen festival is dit jaar vorm gegeven middels een play-inn waaraan twee andere
muziekverenigingen ook hebben deelgenomen. Door het groter aantal deelnemers is
onder deze Post meer uitgegeven dan begroot.

Onder deze Post ~5 de vergoeding voor de instructie van De Blaasknarren opgenomen.

CD-opname

Deze Post is opgebouwd uit de kosten die gemaakt zijn tijdens de opname van het eerste
deel van de nieuwe Blaasbalgen CD.

Al gemene kosten

De al lang geplande aanschaf van een nieuwe foto- en videocamera is dit jaar
gerealisserd. Hierdoor is deze Post hoger uitgekomen dan bij het begin van het jaar
begroot.

Representatiekosten

In deze post zijn de kosten voor bloemen, kaartjes en overige representatiekosten
opgenomen.

Reserverin2en

Voor het derde jaar op rij heeft de vereniging deze post op de balans opgenomen. Er is
voor gekozen om ook in het jaar 2012 het gehele, begrote bedrag voor de toekomst te
reserveren.
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Baten & Lasten
Muziekvereniging Stompcity Music
Leidsehendam - Voorburg

Lasten Voorstel 2012 Werkelijk 2012 Voorstel 2013
421 kleding/aanverwanten 1.000,00 945,87 4.500,00
430 instrumenten 2.000,00 5.812,37 17.384,00
435 trainingsweekend 3.500,00 3.094,11 3.500,00
440 gas, licht en water 4.800,00 4.800,00 4.800,00
450 porti, postbus enz. 800,00 972,94 800,00
460 muziek 1.250,00 500,00 600,00
475 verzekeringen en lidmaatschappen 650,00 664,30 650,00
500 vervoer 3.000,00 3.475,91 4.500,00
510 pr en drukwerk 1.500,00 861,94 1.000,00
515 eigen festival 1.750,00 1.902,48 -

520 instructie 1.500,00 1.400,00 5.500,00525 CD-opname 1.250,00 2.430,63 4.500,00
530 algemene kosten 2.250,00 2.567,61 1.500,00
535 spellenmiddag Blaasknarren 638,85 -

‘ 540 representatiekosten en bloemen 500,00 339,94 500,00
545 repetitiedag Blaasknarren - 120,45 -

550 carnavalsweekend 1.500,00 1.445,30 1.500,00

sss teambuilding Blaasbalgen - - 1.000,00
560 reserveringen 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totaal 37.250,00 41.972,70 62.234,00

Baten Voorstel 2012 Werkelijk 2012 Voorstel 2013
800 advertentie 1.825,00 1.006,25 1.700,00
810 donaties 1.500,00 1.435,00 1.500,00
815 sponsering eigen festival - 887,50 -

820 contributies 8.000,00 7.955,00 8.000,00
821 kledinggeld/ Inschrijfgeld 200,00 124,00 200,00
830 optredens 23.000,00 23.000,00 22.000,00
835 bijdrage Trainingsweekend 1.205,00 1.265,00 1.205,00
840 bijdrage fondsen en derden - 5.549,94 20.000,00
845 bijdrage spellenmiddag - 365,00 -

860 fanclub 250,00 280,00 150,00
870 rentebaten 750,00 292,80 750,00
880 sponsering eigen festival 600,00 600,00 600,00
890 verkoop instrumenten - 900,00 5.500,00

Totaal 37.330,00 43.660,49 61.605,00

Verschil 80,00 1687,79 -629,00

GAARNE NIET ROND TE LA TEN SLINGEREN!!!!
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MACHTIGING

Geacht bestuur,

Leidschendam,

Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van 20 februari 2013.

Hierbij machtig ik om mijn stem uit te

brengen. 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,

Ingevulde machtigingen kunnen worden ingeleverd bij de secretaris, Eelco Verroen, of
middels een emailbericht aan secretaris@deblaasbalgen.nl
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Naam:


