
Algemene ledenvergadering Muziekvereniging Stompcity Music

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Muziekvereniging Stompcity Music.
Op deze vergadering word je op woensdagavond 29 februari 2012 om 20.00 uur verwacht
in het clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ aan de Oostvlietweg 19a te Leidsehendam.

1
Indien je verhinderd bent, gaarne schriftelijk afinelden bij de secretaris. Wil je je stem laten
gelden bij eventuele afwezigheid, dan kun je gebruik maken van bijgaand
machtigingsformulier.

1) Agenda:

1. Opening door de voorzitter» 2. Ingekomen stukken
3. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2011

3 4. Jaarverslag 20115. Financieel verslag 2011 en begroting 2012

6. Verkiezing kascommissie

7. Aftreden en verkiezing bestuursleden

) 8. Pauze

3 9. Doelstellingen 201210. Oprichten stichting

3 11. Rondvraag
12. Sluiting

) Toelichting op punt 7:

, Aftredende bestuursleden zijn: Harry Scholtes Herkiesbaar
Michel Guldenmundt Herkiesbaar
Vacature Verkiesbaar

1

1 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een dag voor de vergadering schriftelijk

1 aanmelden bij de voorzitter.

1
1
1
1
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Verslag Algemene Ledenvergadering Stompcity Music

Datum :l6maart2Oll.
Plaats en tijdstip : Clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ te 20.00 uur.

• Aanwezig : zie aanwezigheidslijst.
Afwezig zie aanwezigheidslijst.

•

1. Opening) De vergadering wordt om 20.04 uur door de voorzitter geopend ondersteund door
een PowerPoint-presentatie, de voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een» speciaal welkom is er voor Arjan Hinkenkemper als vers erelid en Arno Pleit, die
zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid.

•

3 2. Ingekomen stukken
- Diverse machtigingen voor het uitbrengen van stemmen ten behoeve van de

~ verkiezingen bestuursfuncties.
- Afwezigheidmeldingen via e-mails.

) 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 februari 2010
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Door Kees Guldenmundt wordt

3 opgemerkt dat op de lijst van aanwezigen van de vergadering niet vermeld staat wiezich netjes heeft afgemeld en wie zonder kennisgeving afwezig is. Bij het bestuur is

3 dit wel degelijk bekend. Voor de volgende jaren zal dit meegenomen worden in de
aanwezigheidslijst.

•~ 4. Jaarverslag 2010
Het jaarverslag wordt, ondersteund door de PowerPoint-presentatie, doorlopen,‘ goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

5. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011‘ De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe.

- Arno Pleit vraagt zich af waar de rente van de reservering vermeldt staat. Door
1 de afronding van de cijfers is dit geringe bedrag niet zichtbaar. Aangegeven

1 wordt dat er tevens gekeken zal worden om deze reservering op een andere
1 rekening te gaan zetten met meer rente.

- William Stoffer had het graag meteen in het overzicht terug gezien.
1 - Arjan Hinkenkemper vraagt zich af hoe het staat met het eigen vermogen van de
1 vereniging. Dat ziet er goed uit en er kan altijd inzage gegeven worden door het

bestuur als iemand daar vragen over heeft.
1
1
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6. Verkiezing kascommissie
De kascommissie: Omdat Lia Lelieveld heeft mee gedraaid in het bestuur kon zij de
kascontrole niet uitvoeren en is dit gebeurd door de reserve, Jan Hinkenkemper en

• Margaret Verroen. Margaret geeft aan dat alles erg verzorgf en goed geregeld
• verloopt en de vereniging financieel goed op orde is. Beiden hebben getekend voor

aklcoord en hiermee decharge verleent voor het boekjaar 2010.

• Omdat Jan Hinkenkemper oorspronkelijk reserve was, is alles doorgeschoven en zal
• de kascommissie bestaan uit Margaret Verroen en William Stoffer die zich

• aanmeldt. Jan Hinkenkemper zal reserve zijn.

) 7. Aftreden en verkiezingen bestuursleden,~ Linda Koomen en Bert Strijk stellen zich herkiesbaar. Lia Lelieveld draaide al een
paar maanden stage en is dus verkiesbaar. Arno Pleit heeft zich verkiesbaar gesteld
als secretaris. De twee laatstgenoemden geven in een korte toelichting aan waarom

• zij graag in het bestuur verkozen zouden willen worden.

Er zijn 30 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 11 leden afwezig die een‘ aanwezig lid hebben gemachtigd. Dus in totaal zijn er 41 stemmen uitgebracht.
Omdat Kees Guldenmundt zich van te voren had afgemeld, maar toch aanwezig was
bleek er in eerste instantie één stem te veel uitgebracht te zijn. Na een grondige na

) telling door het bestuur bleek alles toch op de juiste manier verlopen te zijn.

3 8. Pauze

3 Uitslag stemronde:- Linda Koomen, 41 stemmen voor, 0 tegen,
• - Bert Strijk, 41 stemmen voor, 0 tegen,

~ - Lia Lelieveld, 39 stemmen voor, 2 tegen,- Arno Pleit, 39 stemmen voor, 2 tegen.‘ Alle vier de personen zijn verkozen of herkozen in het bestuur.
In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de functies binnen het bestuur weer
onderling worden verdeeld. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan
de leden bekend worden gemaakt.

• 9. Doelstellingen 2010
De voorzitter legt uit dat voor de realisatie van de doelstellingen veel af zal hangen

I van de toezeggingen van de aangeschreven fondsen.De doelstellingen zijn:

i - Aanschaffen van nieuwe bassen voor De Blaasbalgen. De bassen van De

I Blaasknarren worden slechter en zo kan alles weer doorschuiven.
- Aanschaffen van 1 Rath trombone. Bij De Blaasknarren missen we nog een

i zilverkleurige trombone. Of er een trombone vervangen wordt of door schuiftvanaf De Blaasbalgen is nog niet bekend.
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- Kleding voor De Blaasbalgen: Spijkerboeken, Helen en vesten. Deze zijn aan
vervanging toe.

- Drie fondsen zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben twee fondsen totaal
• € 11.000,-toegezegd. Het laatste fonds zal half april reageren. De begroting zou

anders uit kunnen vallen als er een negatieve reactie komt. Het belangrijkste
blijft dat er geen geld zal worden uitgegeven als dit er niet is. De aangevraagde

• instrumenten of kleding bij de fondsen zul je ook moeten aanschaffen om het te
• kunnen declareren. De vereniging moet de kosten eerst voorschieten (uit de
• reservering), voor het geld van de fondsen uitbetaald zal worden.

• - Omdat de vereniging zelf ook acties moet ondernemen om geld te genereren bij) de fondsen, zal er een donateuractie komen met wederom een prijs. Elk lid van
de vereniging ontvangt vijf donateurformulieren en wordt dringend gewaagd» deze door familie, vrienden, kennissen, collega’s in te vullen. De coördinatie is
in handen van Ada en Lia en de winnaar wordt op het Leidschendams
Muziekfeest bekend gemaakt.

• - Daarnaast zullen we voldoende betaalde optredens moeten lopen om zoveel

3 mogelijk inkomsten te realiseren. Tot nu toe ziet het er goed uit.- In plaats van het donateurconcert zal een Leidschendams muziekfeest worden‘ georganiseerd, Hiervoor zijn Showband ‘75 en popkoor Fun4U benaderd. Het
viel op dat bij het festival van afgelopen jaren veel Blaasknarren meteen na hun‘ laatste optreden weg waren. Dat is niet goed als organiserende vereniging en kan
niet geaccepteerd worden in toekomst zonder aangegeven reden.

3 - Verder zal de Play-Inn een vervolg gaan krijgen maar dan in uitgebreide vorm
met evt. een dagprogramma, mogelijk wordt dit een terugkerend vervanging van
het festival.

3 Doelstellingen voor de verdere toekomst:- Het bestuur is nog steeds de mogelijkheden aan het onderzoeken van een eigen
• clubgebouw, De reserveringen zijn daar een wezenlijk onderdeel van.

‘ - Er zal weer een CD gemaakt worden met De Blaasbalgen. De opnames zullenworden uitgesmeerd over twee jaren zodat tijdens het 15-jarig bestaan van de‘ vereniging in 2014 de CD uitgebracht kan worden. Wel zal de CD weer “anders”
moeten zijn dan men gewend is, hierover zal later een concrete invulling

~ gegeven worden.

Opmerkingen:
• - Kees Guldenmundt vraagt zich af in hoeverre het bestuur is gemachtigd om zelf

1 een beslissing te nemen om bv grond te kopen voor het clubgebouw. Die optie is
I nog lang niet aanwezig, maar we zullen een en ander vanuit het bestuur juridischbekijken en terugkoppelen aan de leden.

- Fred Oudenbroek vraagt zich af ofje met €100.000,- (na 10 jaar sparen) wel

I voldoende middelen hebt voor het realiseren van een clubgebouw. Natuurlijkzullen dan weer fondsen, banken en eventueel de gemeente aangesproken

i moeten worden maar zonder voorbereiding zal er zeker niets te realiseren zijn.
I Door een onderbouwde voorbereiding en het nodige eigen geld zullen genoemdeinstanties beter benaderbaar zijn. Ook zou het kunnen zijn dat de
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overkoepelende vereniging een stichting zal worden. Dit soort zaken wordt
binnen het bestuur bekeken en uitgezocht.

- Frank Werkman kreeg uit reacties van zijn eerder aangebrachte donateurs
• destijds de opmerking dat er weinig “koestering” was vanuit de vereniging. De
• voorzitter geeft weer wat er richting de donateurs gebeurt en denkelijk berust dit

op een misverstand of fout. De donateurs worden door middel van mailtjes, het
clubbiad en kerstkaarten op de hoogte gehouden van de vereniging. Om de

• afgevallen donateurs uit het verleden te benaderen, lijkt het bestuur de taak van
• het betrokicen lid om dit te realiseren.

• - Arjan Hinkenkemper vraagt zich af of een automatische machtiging voor) donateurs niet handiger kan zijn. In eerste instantie lijkt het bestuur de drempel
dan te hoog om donateur te worden.

10. Rondvraag
- Frank Werkman mist de ledenlij st in de gegevens voor de ledenvergadering. In

• verband met de privacy wetgeving mogen deze niet verstrekt worden. Als een lid

3 de gegevens wil hebben dan worden deze na een mailtj e aan Michel verstrekt.Mocht de repetitie van De Blaasknarren niet kunnen doorgaan op de‘ maandagavond zou hij (en vele andere Blaasknarren) graag de dag verschuiven
naar een andere dag in de week. Eventueel kan Gert-Jan dan als dirigent) ffingeren. Voor de komende feestdagen zal het bestuur dit bekijken en laten
weten.

3 - Mart Roozenburg wil het bestuur hartelijk danken voor het vele werk en ziet de
doelstellingen als vooruitstrevend en positief. Hij hoopt dit alles mee te mogen

3 maken.
- William Stoffer vraagt zich af of bij De Blaasknarren het instrumentarium ook

zilverkleurig zal worden. De voorzitter geeft aan dat dit middels een natuurlijk
• verloop inderdaad het geval zal zijn. Verder vraagt hij zich af of de vereniging‘ het onderhoud van eigen instrumenten van leden ook betaald. Dit is niet het

geval. Instrumenten van de vereniging worden onderhouden door de vereniging,) de eigen instrumenten door de eigenaar zelf.
- Wil Wortel vraagt of de vereniging ook aan jubileums van de leden doet. Dit is

niet het geval.
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11. Sluiting
Sluiting om 21.58 uur. De voorzitter dankt, namens het bestuur, alle leden voor hun
inbreng en aanwezigheid en heet Lia en Arno welkom binnen het bestuur en dankt

• Arjan voor zijn aanwezigheid als Erelid. Arjan geeft aan dat hij, samen met Arie van
• Rijswijk zal zorgen dat het financiële tekort in de begroting (€ 170,-) “weggepoetst”

zal worden.

Vastgesteld d.d. 29 februari 2012.

• De voorzitter, De secretaris,

Miehel Guldenniundt Amo Pleit

)
3
3

)
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Achternaam T. V. Ivoornaam Aanwezig Afwezig ‘Gemachtigd
J Ammerlaan Joke x
2 Bekker Anita x
3 Boers Arjen x
4 Boers Karel x
5 Donck van der Ada x
6 Duppen Joop x Anita Bekker
7 Grieken van Patrick x
8 Guldenmundt Saskia x
9 Guldenmundt Kees x

10 Guldenmundt Michel x
11 Kapel Patty x Oscar Kapel
12 Kapel Oscar x
13 Koomen Linda x
14 Kuijer Arne x
15 Niel van Mark x
16 Oudenbroek Fred x
17 Put Kees x
18 Ree van John x
19 Reurings Richard x
20 Scholten Thea x Joke Ammerlaan
21 Scholtes Harry x
22 Strijk Bert x
23 Zwaan van der Ronald x

Wortel Carry x niet stemgerechtigd
25 Donck van der Fons x niet stemgerechtigd
26 Lelieveld Willem x niet stemgerechtigd
27 Ammerlaan Rob x niet stemgerechtigd
29 Rijswijk van Arie x ERELID
30 Hinkenkemper Arjan x ERELID

lAchternaam ‘T. V. Voornaam Aanwezig Afwezig Gemachtigd
i Achten Loes x Frank Werkman
2 Baltus Hennie x
3 Bergh-van Gardingen van den Simone x
4 Bijlsma Gert-Jan x
5 Blom Arie x Mart Roozenburg
6 Gahr Eddy x
7 Griekspoor Aschwin x Wil Wortel
8 Hinkenkemper Jan x Mart Roozenburg
9 Kruyshaar Roy x Linda Koomen

10 Lelieveld Lia x
11 Oerlemans Martien x
12 Pleit Arno x
13 Rijn van Aad x
14 Roozenburg Mart x
15 Rotteveel Josette x
16 Smink Geertje x
17 Stigters Frans
18 Stoffer William x
19 Veen van Lia x Ton van Veen
20 Veen van Ton x
21 Verroen Arjan x Josette Rotteveel
22 Verroen Eelco x Sjaak Verroen
23 Verroen Sjaak x
24 Verroen-Schouten Margaret x
25 Werkman Frank x
26 Wortel Wil x

* Afwezig zonder kennisgeving



Jaarverslag 2011

2011 is het jaar van vernieuwing. Door de fmanci~le bijdragen van fonds 1818 en het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het zeer positief afsluiten van een landelijke actie van DONG Energy zijn nieuwe

• bassen voor De Blaasbalgen aangeschaft. Ook is nagenoeg de gehele outfit van De Blaasbalgen

• vervangen en zijn ze voorzien van nieuwe helen, T-shirts, spijkerbroeken en vesten. Een mooi
resultaat waar we in deze economisch moeilijke tijden heel erg trots op mogen zijn.

• Vernieuwing was er ook in de nieuwe samenwerkingsverbanden op diversen fronten. Tijdens een
. optreden op de boulevard in Scheveningen hebben De Blaasbalgen Nina ontmoet en speciaal voor

haar het nummer “Lieveling” gespeeld. Dit mooie moment heeft op beide partijen veel indruk) gemaakt en ook bij de zus van Nina, Nikita. Nikita heeft een verzoek naar het bestuur gestuurd om bij
het promotieteam van Stompcity Music te komen. Een dergelijk enthousiast verzoek kunnen we,) natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan en Nikita is het promotieteam komen versterken.
Een andere bijzondere samenwerking is tot stand gekomen tijdens het optreden van De Blaasbalgen
op het Haagse Zwing Festival in het Zuiderpark. Hierbij was ook de zanger John Medley aanwezig.
Het optreden van De Blaasbalgen sprak hem zo erg aan dat hij graag van de muzikaliteit van De

3 Blaasbalgen gebruik wilde maken en een CD wilde opnemen met zijn EK-Lied. De CD-opname is al
afgerond, compleet met videoclip, maar de release van deze CD zal medio 2012 zijn.

‘ Het jaar 2011 begon met een nieuwe traditie: een nieuwjaarsreceptie die de bekende kerstborrel
vervangt. Een prima gelegenheid om het afgelopen jaar te evalueren en gezellig bij te praten. 0p deze
gelegenheid werd ook oud lid evenals oud voorzitter Arjan Hinkenkemper verrast met een) erelidmaatschap.
Voor De Blaasknarren kende 2011 eveneens een nieuw begin met een nieuw instructeur. John van

3 Ree is in januari met een stijgende lijn begonnen en heeft deze heel 2011 weten voort te zetten.De Blaasbalgen begonnen 2011 met een optreden op de bruiloft van baritonist Mark van Niel. In

3 februari braken de drukke tijden weer aan, te beginnen met een zeer geslaagd optreden in Sas van
Gent. Het tweede weekend van februari waren er twee optredens dichterbij huis. ‘s Middags het
ouderencarnaval bij carnavalsvereniging De Damzwabbers en ‘s avonds de opwarmavond waarbij het

• nieuwe promotiemateriaal, een heuse Blaasbalgen-tattoo, veelvuldig werd uitgedeeld. Ditzelfde‘ weekend waren ook De Blaasknaren te vinden bij De Damzwabbers voor het gehandicaptencarnaval.
Een optreden waarbij maar, liefst zeven leden voor het eerst meedraaiden.

) Maart gaat in 2011 de boeken in als de camavalsmaand. Na Prins Sanseveria en zijn Page Anietdus
was het dit jaar de beurt aan Prins Hieperdepiep bijgestaan door Page SasmetdeBas. De
prinsbekendmaking werd deze keer officieel gedaan door de prins en opper van De Damzwabbers. De, Blaasknarren hebben deze periode carnaval gevierd bij WZH Schoorwijk. De Blaasbalgen waren te
vinden in Leidschendam, Dieren, Silvolde en Doetinchem. Een zeer geslaagd weekend waarbij weer

I de nodige meters polonaise zijn gelopen. Eind maart waren De Blaasknarren te vinden bij decircuitloop in Zandvoort. In huize Kapel wordt een derde zoon verwelkomd, kleine Naud ziet op 24

1 maart het levenslicht.

1 Begin april was het jaarlijks terugkerend trainingsweekend voor De Blaasbalgen. Wederom een zeer
geslaagd en goed verzorgd weekend waarbij veel nieuwe nummers zijn ingestudeerd. Een paar dagen

1 later waren De Blaasbalgen als verrassing te gast op een verjaardag. Half april was de eerste
gelegenheid waarop de nieuwe nummers gespeeld konden worden, de Hengelse Dweildag in Hengelo.
Een dag met mooi weer en veel gezelligheid die met een tweede plaats afgesloten kon worden.

I Eind april werd de tweede Blaasbalgen baby van 2011 geboren, Mark en Dinka werden de trotseouders van zoon Yannick.
1
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Eind april en begin mei waren zowel De Blaasknarren als De Blaasbalgen te vinden op de kermis in
Den Haag. Op deze locatie was er ook een primeur, een gezamenlijk optreden van De Blaasknarren en
De Blaasbalgen.

Op 4 mei waren De Blaasbalgen voor de tweede maal uitgenodigd door de gemeente Leidschendam
Voorburg om de dodenherdenking in Park Leeuwenburgh van muziek te voorzien.
Half mei was het eerste Leidschendams Muziekfeest een feit. Naast optredens van De Blaasbalgen en
De Blaasknarren wisten ook Showband ‘75 en popkoor Fun4U het aanwezige publiek prima te

• vermaken. Deze succesvolle avond werd de dag daarna door De Blaasbalgen succesvol voortgezet op
de boulevard van Scheveningen tijdens een zonnig dweilfestival. Na opnieuw een gezamenlijk

I optreden van De Blaasbalgen en De Blaasknarren werd de maand mei door De Blaasknarrenafgesloten op de Muzivaria in Bodegraven.
•

Juni was een drukke maand met zowel optredens voor De Blaasbalgen als De Blaasknarren. De) Blaasknarren waren te vinden bij de avondvierdaagsen in Albrandswaard en Schoorwijk. De
Blaasbalgen waren te gast op een volleybaltournooi in Duinrell en het jaarlijks terugkerende
dorpsfeest in Ter Heijde aan Zee. Begin juli was het eindelijk zover: het eerste buitenlandoptreden in,) hetl2,5 jarig bestaan van Stompcity Music. De Blaasbalgen waren uitgenodigd op de afterparty van
de taptoe in Dendermonde in Belgie. Een geslaagd optreden voor een enthousiast publiek.

Na een welverdiende vakantie was het eerste optreden traditiegetrouw voor De Blaasbalgen het

3 bloemencorso van Rijnsburg. Het vuurwerkfestival in Scheveningen en het Haags Zwing festival in
het Zuiderpark, Den Haag, waren twee geslaagde optredens in augustus. Met de culturele jaarmarkt in
Voorburg en de zeer goed verzorgde verenigingsbarbecue werd de maand augustus afgesloten. De, verenigingsbarbecue viel nagenoeg samen met het 12,5 jarig bestaan van Stompcity Music. Van dit
feit werd gebruik gemaakt om de vijf oprichters van de vereniging in het zonnetje te zetten.

) September 2006 waren De Blaasbalgen al present op het 120-jarig bestaan van Woningbouw
vereniging Vooruit II in Den Haag. Nu vijfjaar later waren ze weer van de partij bij het 125-jarig

3 bestaan. Een weekje later stond het volgende jubileum optreden op de agenda. De Ooievaarsrun kende
zijn 25~ editie en had hiervoor De Blaasbalgen uitgenodigd om voor de feestmuziek te zorgen.
Aansluitend op dit optreden was het tijd voor het derdejubileum in korte tijd. Onze hoofdsponsor en

3 erelid Arie van Rijswijk vierde zijn 50-jarig huwelijksjubileum waar De Blaasbalgen als verrassing
een setje gespeeld hebben. Met optredens op de Vlietdagen en een mooie tweede plaats inclusief de
publieksprijs op het ONKD werd de drukke septembermaand door De Blaasbalgen afgesloten.

~ De Blaasknarren waren begin oktober te vinden op de boerenmarkt in Loosduinen. Na een geslaagde
Stompcity-DVD-avond waren De Blaasbalgen als verrassing op de 50 jarige verjaardag van Hans
Ammerlaan in Zoetermeer. Oktober werd afgesloten met een spectaculair optreden voor de) medewerkers van Vlietkinderen in Leidschendam. Op deze Hollandse avond kon een echt dweilorkest
niet ontbreken.

‘ Begin november gingen De Blaasbalgen op weg naar Rotterdam voor een optreden in het Nieuwe
Luxor tijdens het WK Squash. De Blaasknarren hadden een optreden bij het ROC Mondriaan waarbij
ze erg vroeg uit de veren moesten. Hierna was het alweer tijd voor de opening van het
carnavalsseizoen van CV De Damzwabbers met de prinsbekendmaking. De Damzwabbers worden dit

1 jaar voorgegaan in de polonaise door Prins Beaufort en zijn page Kim.

I De pietenband van Stompcity Music was ook dit jaar weer van de partij op twee kinderfeesten inHoofddorp en Den Haag.

1 In december werd de derde Blaasbalgen-baby van 2011 geboren. Na meer dan negen maanden

1 wachten, konden Patrick en Michelle van Grieken eindelijk kleine Isabel verwelkomen.
Als laatste optreden van het jaar waren De Blaasbalgen te vinden in Den Haag op het feest ter

i gelegenheid van het 80 jarig bestaan van Café De Vink.

1
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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.

1

Vastgesteld d.d. 29 februari 2012

) De voorzitter De secretaris,» Michel Guldenmundt Arno Pleit

Handtekening: Handtekening:

5
2
)
3
3

)
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Financieel Jaarverslag 2011

• BATEN

t
Sponsoring algemeen

Dit zijn onder andere de opbrengsten van de adverteerders in het clubblad, deze post is
• zoals gehoopt nagenoeg gelijk gebleven.

) Donateurs

Het aantal donateurs was in 2011 groter dan in 2010. Ondanks dat hebben we helaas niet
het begrote bedrag weten te halen.

3 Contributies
~ Door het gegroeide ledenaantal bij De Blaasknarren is deze post hoger afgesloten dan

begroot.

) Optredens

S Door inspanningen van het bestuur en met name de voorzitter en de manager is het geluktom in een moeilijk jaar de agenda vol te krijgen. Hierdoor is de post “Optredens” hoger

3 afgesloten dan begroot. We hopen dat we deze lijn ook in 2012 kunnen voortzetten.
• Fondsen

~ Door het aanschrijven van een drietal fondsen en het meedingen naar de prjzenpot bij) DONG Energy is het gelukt om onder deze post een mooi geld bedrag te noteren.

Fanclub

De CD “Allemachtig Prachtig” is vrijwel uiwerkocht, tesamen met de verkoop van CD
“0 kom er eens kijken” heeft dit er voor gezorgd dat de post “Fanclub” wederom hoger
uitgekomen is dan verwacht.

1 Advertentie en verkoop

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

1
1 Pagina lvan3

Financieel Jaarverslag



Financieel Jaarverslag 2011

• LASTEN
•

Kleding/ Aanverwanten

• In de garderobe van De Blaasbalgen zijn de spijkerbroeken, vesten en boerenkielen) vernieuwd zodat ze er weer als nieuw bijlopen.» Instrumenten

Dit is op de optredens na de grootste post in de financiële cijfers van 2011. Door de
• aanschaf van een tweetal nieuwe sousafoons en een nieuwe trombone, samen met de

3 noodzakelijke reparaties is deze post uitgekomen op het bedrag dat ook op de begrotingwas opgenomen.

Trainingsweekend

) Het trainingsweekend heeft voor het eerst in jaren iets meer gekost dan begroot. Ditverschil is de kookploeg absoluut niet te verwijten. Zij zijn er ingeslaagd om met een

3 gelijk gebleven budget een prima weekend te verzorgen.

3 Vervoer
• De post “Vervoer” is heel netjes binnen de begroting gebleven en zal daarom voor het
~ nieuwe jaar naar beneden bijgesteld worden.

Promotie

De Blaasbalgen-tattoo’s en de nieuwe pennen waren dit jaar tezamen met de nieuw‘ ontworpen bierviltjes een groot succes. Samen met het drukken van het clubblad zijn de
kosten binnen de begroting gebleven.

1 Leidschendam’s Muziekfeest

1 Het eerste Leidschendamse Muziekfeest was een zeer groot succes die mogelijk in de
toekomst in een volgende editie een vervolg gaat krijgen.

1
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• Instructie

•
Met de komst van John van Ree is er een goede instructie gevonden voor De
Blaasknarren. Onder deze post is zijn vergoeding hiervoor opgenomen.

• CD-opname

Deze post is opgebouwd uit de kosten die gemaakt zijn tijdens de opname van de CD-» single voor CV De Damzwabbers.

Algemene kosten

3 De geplande aanschaf van een nieuwe videocamera is door de tegenvallende bijdrage vande fondsen niet doorgegaan. Hierdoor is deze post lager uitgekomen dan bij het begin van‘ het jaar begroot.

) Representatiekosten

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

Reserveringen

Voor het tweede jaar op rij heeft de vereniging deze post op de balans opgenomen. Er is‘ voor gekozen om ook in het moeilijkere jaar 2011 het gehele, begrote bedrag voor de
toekomst te reserveren.

)
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Baten & Lasten
Muziekvereniging Stompcity Music
Leidsohendam - Voorburg

Lasten Begroot 2011 Werkelijk 2011 Voorstel 2012
421 kleding/aanverwanten 8.50000 6.282,64 50000

• 430 instrumenten 20.500,00 20.249,74 2.000,00
435 trainingsweekend 3.000,00 3.341,49 3.500,00
440 gas, licht en water 4.800,00 4.800,00 4.800,00

• 450 porti, postbus enz. 800,00 749,90 800,00

• 460 muziek 1.250,00 1.010,00 1.250,00) 475 verzekeringen en lidmaatschappen 650,00 664,77 650,00
500 vervoer 3.500,00 2.757,60 3.000,00
510 pr en drukwerk 1.750,00 1.783,38 1.500,00,) 515 LMF / Play Inn 1.00000 887,56 1.500,00
520 instructie 2.250,00 1.495,00 1.500,00
525 CD-opname - 111,40 2.500,00

• 530 algemene kosten 2.000,00 558,69 2.000,00

3 540 representatiekosten en bloemen 500,00 510,48 500,00
550 carnavaisweekend 1.250,00 1.305,20 1.500,00
560 Reserveringen 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totaal 61.750,00 56.507,85 37.500,00

‘ Baten Begroot 2011 Werkelijk 2011 Voorstel 2012
800 sponsoring algemeen 1.825,00 1.695,00 1.700,00

3 810 donaties 2.000,00 1.771,95 1.500,00
820 contributies 7.500,00 8.01000 8.000,00
821 Kledinggeld/ Inschrijfgeld 200,00 162,00 200,00

3 830 optredens 22.000,00 25.083,00 23.500,00835 Bijdrage Trainingsweekend 1.205,00 1.155,00 1.205,00
840 fondsen 25.500,00 13.575,00 -

~ 860 Fanclub 750,00 658,50 250,00
870 Rentebaten - 468,88 750,00
870 Advertentie en verkoop 600,00 2.550,00 600,00

Totaal 61.580,00 55.129,33 37.705,00

Verschil -170,00 -1378,52 205,00

1
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Memorandum

Aan De Algemene Ledenvergadering van Muziekvereniging Stompcity Music
Van Secretaris, Arno Pleit
Betreft Oprichten van een stichting
Datum : 5 februari 2012

1
Inleiding
Momenteel mag de vereniging gebruik maken van een oefenruimte annex clubhuis op het
bedrijventerrein van de firma A. van Rijswijk, de hoofdsponsor. Veel van de ter beschikking

D gestelde faciliteiten zijn aan de persoon van de heer Van Rijswijk en aan de aard van zijn
onderneming gerelateerd. Gezien de menselijke kwetsbaarheid is continuïteit daarom niet
vanzelfsprekend. Het bestuur wenst deze athanlcelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

~ Daarnaast is deze accommodatie niet geschikt om invulling te kunnen geven aan
muziekonderwijs. Aparte lesruimten ontbreken en ook het amuseren van ouders tijdens de

~ lessen van hun kinderen wordt belemmerd. Een eigen clubhuis kan deze bezwaren
ondervangen.

In de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2011 heeft het bestuur aangekondigd dat
~ Muziekvereniging Stompcity Music voornemens is om in de toekomst een eigen clubhuis te

bezitten. Het beoogde clubhuis is in eerste instantie bestemd voor de eigen vereniging. Echter,‘ de bedoeling is dat er sprake zal zijn van een eigen exploitatierekening van de accommodatie,
waarbij voldoende inkomsten moeten worden verkregen uit verhuur van afzonderlijke ruimten

• en voorzieningen aan andere partijen. Denk aan muziekverenigingen, kaartclubs,

t jeugdopleidingen, festiviteiten etc.Daartoe wordt ieder jaar - tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn of de middelen niet
aanwezig zijn - een bedrag van €10.000 gereserveerd.

Bezwaren
Aan het op deze wijze opbouwen van vermogen kleeft een aantal bezwaren:

• • Subsidiërende fondsen krijgen wellicht een onjuiste indruk van de financiële positie

1 van de vereniging, waardoor zij minder snel geneigd zullen zijn een donatie te doen.
1 • De vereniging Stompcity Music is verantwoordelijk voor alle uitgaven in het kader

van het clubhuis hetgeen de daadkracht, benodigd voor een efficiënt realisatieproces,
1 belemmert.
1 • De bestuursleden van de vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle

rechtshandelingen, wat in het kader van onroerend goed transacties zeer onwenselijk is.

1
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Voorgestelde oplossing
Om aan de bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen, is het oprichten van een stichting
de voor de hand liggende oplossing.
Deze stichting heeft tot doel het realiseren van een gebouw dat aan meerdere partijen
accommodaties verhuurt en wel zodanig dat sprake is van een sluitende exploitatie. Zij staat

• dus los van de Muziekvereniging Stompcity Music; in die zin dat ook de vereniging moet

betalen voor de gebruikte ruimten.

• In de stichting worden de inmiddels gereserveerde en in de toekomst nog te reserveren

bedragen onder gebracht. Om ervoor te zorgen dat de vereniging volledige grip houdt op de
besteding van dit geld zal het stichtingsbestuur altijd ten minste uit drie leden van het
verenigingsbestuur bestaan, en wel zodanig dat zij te allen tijde de meerderheid van het
stichtingsbestuur vormen.
De kosten voor de oprichting van een stichting bedragen ongeveer €500,

Aan de Algemene Ledenvergadering van Muziekvereniging Stompcity Music wordt op 29

februari 2012 akkoord gevraagd voor het oprichten van een stichting zoals hierbovenbeschreven.

1
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MACHTIGING

Leidsehendam, _______________________

Geacht bestuur,

• Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van 29 februari 2012.

1) _______________________________» Hierbij machtig ik___________________________________________ om mijn stem uit te

brengen. Deze persoon is hiervan op de hoogte en heeft in totaal maximaal twee
• maehtigingen ontvangen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

2
Hoogachtend,

3
3
• Naam:_________________________________

2
)

1 Ingevulde machtigingen kunnen worden ingeleverd hij de secretaris, Arno Pleit
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