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t. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Verslag algemene ledenvergadering 24 maart 2009

4. Jaarverslag 2009

5. Financieel verslag 2009 en begroting 2010

6. Verkiezing kascommissie

7. Aftreden en verkiezing bestuursleden

8. Pauze

9. Doelstellingen 2010

10. Huishoudelijk Reglement

11. Rondvraag

12. Sluiting

Toelichting op punt 7:

Afiredende bestuursleden zijn: Michel Guldenmundt Herkiesbaar
Harry Scholtes Herkiesbaar

Te kiezen bestuursleden zijn: Ada van der Donck

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

Algemene ledenvergadering Muziekvereniging Stompeity Music

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Muziekvereniging Stompcity Music.
Op deze vergadering word je op woensdagavond 24 februari 2010 om 20.00 uur verwacht
in het clubgebouw ‘De Vrolijke Noot’ aan de Oostvlietweg 19a te Leidschendam.

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.
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Verslag algemene ledenvergadering Stompcity Music

Datum
Plaats en tijdstip

:4 maart2009.
Clubgebouw “De Vrolijke Noot” 20.00 uur

Aanwezig
Afwezig

zie aanwezigheidslijst
zie aanwezigheidslijst

1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur door de voorzitter geopend
PowerPoint-presentatie, Arjan heet iedereen van harte welkom.

ondersteund met een
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Diverse machtigingen voor het uitbrengen van stemmen ten behoeve van de
verkiezingen bestuursfuncties
- Afwezigheidmeldingen via e-mails

Mededelingen:
- Linda Koomen blijft aan als penningmeester, haar taak wordt iets uitgesplitst en
verdeeld onder de andere bestuursleden.

3. Verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2008
Het verslag is zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag wordt na een korte toelichting zonder wijzigingen goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009
De penningmeester ligt het financiële jaarverslag toe, er waren geen vragen dus
zonder wijzigingen goedgekeurd.

6. Verkiezing kascommissie
De kascommissie (Mart en Saskia) hebben de boeken gecontroleerd. Beiden hebben
getekend voor alckoord. Nieuwe kascommissie zijn Lia Wensveen en Saskia
Guldenmundt. Jan Hinkenkemper meldt zich aan als reserve.

7. Aftreden en verkiezingen bestuursleden
Dit punt wordt naar achter verschoven in verband met een wijziging in het
Huishoudelijk Reglement; omdat hiervoor gestemd moet worden.

8. Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement moet gewijzigd worden. Er moet gestemd worden voor
artikel 16, bijgevoegd bij de statuten. Artikel 16 wordt voorgelezen en uitgelegd
door de voorzitter.
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9. Aftreden en verkiezin2en bestuursleden
Arjan, Bert, Linda en John stellen zich herkiesbaar, de leden hebben hun kiesbriefje
uitgedeeld gekregen en de stemmen worden in de pauze door Ellen en Lia Wensveen
in samenwerking met Harry geteld. Lia Wensveen geeft aan dat in de statuten
artikel 14, staat dat een lid niet meer dan 2 machtigingen mag hebben, dit wordt
genoteerd, de leden moeten hierop worden geattendeerd. Dit wordt aangepast op het
formulier voor volgend jaar.

t Stemming totaal 38 stemgerechtigden, 2x niet stemgerechtigd omdat de leden

iemand hebben gemachtigd zonder dat dit doorgegeven is aan de gemachtigde.

10. Doelstellin2en 2009
De nieuwe bus was voor 2009 gepland, maar is nu een feit.
Nieuwe trombones voor De Blaasbalgen
CD opname afronden
Continuïteit Blaasknarren waarborgen
Sponsoren en donateurs
Ledenwerving
Continuïteit optredens
Nieuwe initiatieven

rr•

Artikel 16
De vereniging beschouwt beeld- en tekst materialen die een lid verstrekt aan de
vereniging, ofplaatst, toevoegt ofoverlegt aan de vereniging niet als eigendom.
Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen ofhet aanbieden van dit
materiaal, geeft een lid de vereniging, en de daaraan verbonden onderdelen,
toestemming om het materiaal te gebruiken voor de vereniging met inbegrip van
en zonder beperking, het recht om te kopiëren, distribueren, overbrengen,
publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen
en opnieuwformatteren van het materiaal.

De vereniging maakt, tijdens haar optredens, repetities en andere activiteiten,
beeld- en tekstmateriaal. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotie en informatie
doeleinden van de vereniging
Dit materiaal kan worden gepubliceerd op websites, clubbladen, kranten, flyers,
advertenties, beelddrager enz. Dit materiaal is eigendom van de vereniging.
Ieder lid geeft toestemming om dit materiaal te publiceren en doet afstand van
eventuele rechten.

)

t

1

t

1

Uitslag: Arjan 38 xja
Bert 38xja
Linda 38xja
John 38xja

Artikel 16: 35 xjaen 3 x nee.
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Doelstellingen worden kort door de voorzitter toegelicht. De doelstelling continuïteit
waarborgen Blaasknarren wordt nader toegelicht aan de hand van een
presentatieblad waarop de statistieken m.b.t. aanwezigheid van de leden zijn
bijgehouden bij repetities en optredens. Samengevat wordt vastgesteld dat door een
terugloop van de aanwezigheid van de leden, het steeds moeilijker wordt om aan de
doelstelling van vorig jaar, namelijk meer optredens, circa 15 tot 20 stuks per jaar, te
voldoen. Ook het reageren op de e-mails van Bert wordt nog eens aangehaald. Er is
te vaak gebleken dat men in eerste instantie enthousiast reageert en vervolgens vlak
voor de optredens afzegt. Dit mag en kan in de toekomst niet meer voorkomen. Er
wordt besloten dat hierover, in aanwezigheid van alle Blaasknarren, de eerst
volgende repetitie in een gesprek tussen bestuur en De Blaasknarren nader over
gesproken zal worden. Hier zal apart een kort verslag van worden gemaakt.

11. Huishoudelijk Reglement
Is reeds besproken.

12. Benoeming Erelid
Het bestuur heeft kenbaar gemaakt iemand als erelid te willen benoemen, en wel

Arie van Rijswijk. Arie heeft zich heel intensief ingezet bij het kopen en regelen vande nieuwe bus. Arie van Rijswijk wordt op deze manier bedankt en krijgt van de
voorzitter een inschrijiformulier, de statuten en het reglement. Door zijn
handtekening te zetten is Arie van Rijswijk nu ERElid, conform artikel 4 van de
statuten.

S
13. Rondvraag

t Mart Roozenbur~ deelt mede: ‘Voor mijn gevoel hebben de leden snel de neiging
om te denken, “Ach, het bestuur regelt dat wel!”. MaP stelt voor dat er wellicht
meer initiatief—van de—leden—moet—komen—zodat~’?—Het bestuur—is—blij met de
suggestie.

Lia Wensveen vraagt, of er zwarte t -shirts kunnen komen voor De Blaasknarren, in
verband met de kiel, sommige hebben er niets onder aan, anderen weer een klein
hemdje, Linda gaat bekijken of dit mogelijk is

Lia Wensveen vraagt ook nog of er afspraken zijn over het schoeisel wat men draagt
tijdens een optreden? Sommige Blaasknarren lopen op bijvoorbeeld zwarte
gymschoenen. Zij stelt voor om allemaal nette zwarte schoenen te dragen! Het
bestuur meldt dat dit allemaal staat vermeld in het kledingreglement! In gevallen dat
leden zich hier niet aan houden kunnen de leden onderling elkaar hierop aanspreken,
helpt dat niet, dan zal het bestuur die persoon hierover aanspreken.

Ashwin Grieksyoor vraagt of er weer shawls e.d. voor op de kielen mogen worden
toegepast? Zie kledingreglement.
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14. Sluiting
Sluiting om 2 1.30 uur de voorzitter
aanwezigheid.

Vastgesteld d.d. 24 februari 2010

t

1

De voorzitter,

Ari~in H~nkenkemner
-— — .— ---t -

De plv. secretaris,

Miehel C+iilclenmirndt

x

Frank Werkman vraagt of ongewenste berichten in het gastenboek verwijderd
kunnen worden? Deze worden meestal gelijk door Michel verwijderd.

Frank Werkman vraagt ook waarom De Blaasknarren nog steeds moeten inloggen
via de site van De Blaasbalgen om naar de ledenpagina te gaan van De
Blaasknarren? Het is technisch niet mogelijk om dit te veranderen. In navolging van
De Blaasbalgen zal er ook een apart ledengastenboek worden gemaakt voor De
Blaasknarren.

Frans-Maurits van den Bergh vraagt waarom de films op ledenpagina van De
Blaasbalgen en De Blaasknarren zijn verwijderd? In verband met de BUMA-Stemra
zijn deze verwijderd.

Mededeling van Michel Guldenmundt, er is nog 1 plaats over voor een sponsor
achter op de bus, Michel vraagt iedereen te helpen met de laatste sponsor, in verband
met 16 Mei van de buspresentatie, zodat dan alle advertenties erop staan.

dankt iedereen voor zijn inbreng en

1

t

Verslag algemene ledenvergadering Stompcity Music d.d. 4 maart 2009 blad 4 van 4



w e 0 — — —

Aanwezigheidslijst leden ALV maa
lAchternaam T. V. IVoornaam Aanwezig lAfwezio - IGemachtigd

J Ammerlaan Joke x________
2 Bekker Anita x

3 Beers Men x_______
4 Boers Karel x - Men Boers
5 Donck van der Ma x 1 Joke Ammerlaan
6 Duppen Joop x -

7 Grieken van Patrick x________
6 Guldenmundt Saskia x________
6 Guldenmundt Kees x 1 Jan Hinkenkemper

10 Guldenmundt Michel x________ 1
Ii Hinkenkemper Arjan x________
12 Hinkenkemper Lisette x i Man Roozenburg
13 Kapel Patty x - Joke Ammerlaan
14 Kapel Oscar x - Joke Ammerlaan
15 Koomen Linda x________
16 Niel van Mark x -

17 Oudenbroek Fred x - Joke Ammerlaan
18 Put Kees x - Thea Scholten
19 Ree van John x________
20 Reurings Richard x_______
21 Scholten Thea x________
22 Scholtes Harry x_______
23 Strijk Bert x_______

24 Wortel Carry niet stemgerechtigd
25 Donck van der Fons x________ niet stemgerechtigd
26 Ammerlaan Rob x niet stemgerechtigd

2009

‘1%

Z Achternaam ‘t V. ‘Voornaam ~Aïi~Wi~lg IAf%VüliiIGéiiiîihtlid
J Achten Loes x________

2 Baltus Hennie
3 Bergh vanden Frans x_______
4 Berqh-van Gardingen van den Simone x Frans van den Bern
5 Bijlsma Gen-Jan x Willem Lelieveld
6 Blom Arie x Jan Hinkenkemper
7 Gahr Eddy x Lia Wensveen
6 Griekspoor Aschwin x________
9 Hinkenkemper Mia Jan Hinkenkemper

10 Hinkenkemper Jan x________
11 Lelieveld Willem x________
12 Lelieveld Melissa x Willem Lelieveld
13 Oerlemans Martien x Ellen Rebel
14 Rebel Ellen x________
15 Rijn van Aad x________
16 Roozenburg Man x________
17 Stigters Frans x
18 Veen van Lia x Lia Wensveen
19 Verroen-Schouten Margaret x________
20 Wensveen Lia x________
21 Werkman Frank x________
22 Wortel Wil x Lia Wensveen

1
-4
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Jaarverslag 2009

2009 was een zeer succesvol jaar voor muziekvereniging Stompcity Music. Naast het 10-jarig bestaan
van de vereniging, wat in mei groots werd gevierd is het meest gedenkwaardige moment de
onthulling van de nieuwe touringcar. Na vele inspanningen van diverse leden en ons kersverse erelid
Arie van Rijswijk was het op 16 mei zover, de nieuwe touringcar kon aan de fans en de sponsoren
worden getoond.

Helaas heeft secretaris Margaret verroen halverwege het jaar 2009 besloten om haar functie neer te
leggen. Deze specifieke functie blijft vacant tot de aankomende algemene ledenvergadering. De
openliggende taken worden door het zittend bestuur opgevangen. Gelukkig is Ada van der Donck
bereid geweest om het bestuur te komen versterken. Het afgelopen jaar zijn er geen verdere
wijzigingen geweest.

Januari 2009 begon al met een knaller voor muziekvereniging Stompcity Music, op 28 januari werd
de nieuwe touringcar gepresenteerd aan de leden. Het eerste optreden in 2009 was op 31januari 2009
een feit; De Blaasbalgen verzorgde de muzikale omlijsting van een camavalsmodeshow in
winkelcentrum Leidschenhage.

Februari stond wederom in het teken van het carnaval. Dit jaar werden De Blaasbalgen voorgegaan

door Prins Begtus en zijn Page Ado. Samen hebben zij de schone taak om Prins Misjel en Page Thea

Toiletpapier op te volgen. Carnaval is voor Stompcity Music een drukke periode. De Blaasknarren
waren te vinden in Swetterhage en mochten het seizoen afsluiten in Stompwijk. De Blaasbalgen
hebben tijdens deze periode in Wassenaar, Leidschendam, Stompwijk en Den Bosch voor de nodige
polonaise-muziek gezorgd. Tijdens een van deze optredens waren zij live te horen via omroep
Brabant.

Op de eerste dag van maart waren De Blaasbalgen te vinden op de ijsbaan De Uithof in Den Haag om

daar het Nationale Elfsteden evenement van De Nierstichting muzikaal te begeleiden.

Op de algemene ledenvergadering, begin maart, werd de muziekvereniging Stompcity Music een heus
erelid rijker. Arie van Rijswijk werd op deze speciale manier in het zonnetje gezet en extra bedankt
voor zijn nauwe betrokkenheid bij de vereniging.
Eveneens vond een jaarlijks terugkerende feestelijke gebeurtenis plaats, de eerste ‘jaar-cd’ werd door

onze pr-man Harry overhandigd aan Marcel Schot van Atelier Pfeiffer.

vlak voor het trainingsweekend waren De Blaasbalgen te vinden op het 5-jarige jubileum van
‘Nou...?! Toe maar’ uit Leiden. Een gezellig avond muziek maken en luisteren naar collega-kapellen.
Hoe kan het ook anders, het trainingsweekend was weer een groot succes. Met mooi weer, een
geoliede keukenploeg en een heuse barbecue kan het bijna niet meer stuk. Natuurlijk werd er ook veel
gespeeld en er werd bij de nieuwe wedstrijdset van De Blaasbalgen alle puntjes op de i gezet. Aan het
eind van april hadden ze hier meteen profijt van door het binnen halen van de eerste prijs op het
festival ‘vrienden van Kap MII Live’ in winkelcentrum In De Boogaard in Rijswijk. Op
Koninginnedag waren de muzikale klanken van De Blaasbalgen te horen in Leidschendam en op de
kermis in Den Haag.

De maand mei beloofde een drukke maand te worden en begon voor De Blaasbalgen met wederom
een optreden op de kermis in Den Haag. Een weekje later was het de beurt aan De Blaasknarren, zij
waren te vinden op muzivaria in Bodegraven. Tijdens het 10-jarig bestaan, op 16mei, was het dan
zover, de touringcar waar al vele uurtje arbeid aan waren besteed, werd onthuld aan het publiek.
‘s Avonds werd het 10-jarig bestaan nogmaals gevierd met een druk bezocht donateursconcert. Eind
van de maand mei stond de trombone-lijn van De Blaasbalgen extra in het zonnetje, zij konden de
nieuwe instrumenten in ontvangst nemen.
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De maand juni is doorgaans niet echt een koude maand maar toch werden De Blaasbalgen door
Seventh Business Consultancy verrast met een lekkere warme trui. Eind juni hadden De Blaasbalgen
weer eens twee optredens op één dag op de agenda staan. Eerst een verjaardag in Delft en een
zomeravondconcert in het Zuiderpark in Den Haag. Het zomeravondconcert werd doorgaans verzorgd
door verschillende Haagse muziekverenigingen. De Blaasbalgen konden deze uitnodiging natuurlijk
niet laten schieten en hebben een mooi visitekaartje afgegeven. Een weekje later waren De
Blaasbalgen te gast op het festival ‘Dollen tussen de bollen’ in Noordwijkerhout. Net als twee jaar
geleden konden zij weer de trofee voor de eerste plaats mee naar huis nemen. Ook stond er eind juni
een optreden op de agenda van De Blaasknarren, zij waren te vinden op de open dag van
Tuinvereniging Tedingerhof.

Zo vlak voor de vakantie hadden De Blaasbalgen nog een druk programma, in de nieuwe korte
broeken werd de donderdagavond van de feestweek in Ter Heijden aan Zee muzikaal omlijst. Twee
dagen later was het tijd voor een muzikale verrassing voor Marcel Schot van Atelier Pfeiffer om te
laten merken dat ook Stompcity Music zijn 4O’~ verjaardag niet was vergeten. Op de eerste zondag in
juli waren De Blaasbalgen te vinden op het Caribean Sunday festival op de boulevard van
Scheveningen. Hierna was het tijd voor een welverdiende vakantie.

Nog midden in de vakantie waren De Blaasbalgen voor de vijfde keer te zien en te horen tijdens het
bloemencorso van Rijnsburg. Een lange dag die wederom resulteerde in landelijke bekendheid door
een reportage gemaakt door omroep MAX en TV West. Ook waren De Blaasbalgen in augustus te
gast bij het vuurwerkfestival in Scheveningen en het Cultureel Zomerfestival op de Julianabaan in

t Voorburg. Ook De Blaasknarren lieten weer van zich horen en speelden op het verjaardagfeest van de
heer Visser, de vader van instructeur Ronald Visser.

September was een drukke maand voor Stompcity Music! Zowel De Blaasbalgen als De Blaasknarren
gingen maar liefst vier keer op pad voor een optreden. Als eerste waren De Blaasbalgen aan de beurt
voor een bruiloft in Zandvoort. De Blaasknarren waren te vinden bij een avondvierdaagse in
Zoetermeer. Dat de Ooievaarsrun Stompcity Music ziet zitten, blijkt wel uit het feit, dat De
Blaasknarren hier wederom aan deelnamen. Een drukke dag voor De Blaasknarren want ‘s avonds

t waren ze te vinden op de bruiloft van ons lid Eddy met zijn Marijke. September is ook de maand van
de festivals. De Blaasknarren waren te zien en te horen in Leidschendam. Na een gezamenlijk ontbijt
en een gezellige dag gingen zij met een nette 8a plaats op zak weer terug naar De Vrolijke Noot. De

t Blaasbalgen waren er in geslaagd om na het festival in Mijdrecht wederom met de eerste plaats naar
huis te gaan. De dag na het behalen van de eerste plaats waren De Blaasbalgen al weer op pad, dit
maal om de verjaardag van Arie en Carry van Rijswijk muzikaal op te luisteren. Eind september

waren De Blaasbalgen te gast op het Forexx Women’s World Open Squash 2009. Een enigszinsongebruikelijke setting voor De Blaasbalgen maar door het aanwezige publiek niet minder
gewaardeerd.
In september liet ook de pr-man weer van zich horen, in het toch al zo rijke assortiment zijn nu ook
Blaasbalgen-sleutelhangers opgenomen.

Op 10 oktober was het dan eindelijk zover. De tweede helft van de cd van De Blaasbalgen werd
opgenomen in ‘s-Gravenzande. Na een lange dag kon iedereen vermoeid maar tevreden terug kijken.
Eind oktober waren De Blaasbalgen tweemaal te gast bij een feestje, eenmaal een dubbel
verjaardagsfeest in Wassenaar en ook nog op een afscheidsfeest bij de busmaatschappij Connexxion.

Begin november waren De Blaasknarren weer op pad, dit maal voor een verjaardagfeest in
Noordwijk. De 1 l”° van de 1 1ck werd ook dit jaar weer gevierd in Leidschendam om het
carnavalsseizoen bij CV De Damzwabbers op een gepaste manier in te luiden.
Hiema was het weer de beurt aan het grote feest van het jaar, de Sinterklaas. De pietenband is
inmiddels een graag geziene gast in diverse theatershows. Zo deden zij dit jaar onder andere mee in
‘Volle kracht vooruit’ in Theater Castellum in Alphen ald Rijn. Eveneens waren zij te vinden in de
theaters in Velsen en Alkmaar. Eind november waren De Blaasbalgen onverwachts ook nog te vinden
bij de F.E.N. in Poeldijk.

x t
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De planning was om het jaar 2009 gezamenlijk, onder het genot van een hapje en een drankje, af te
sluiten tijdens de ‘kerstborrel’. Het onverwachte winterweer heeft roet in het eten gegooid en op het
laatste moment heeft het bestuur moeten besluiten deze kerstborrel af te gelasten.
Als we het zo allemaal terug lezen is het een jaar geweest om met veel trots op terug te kijken. Tot
slot willen wij 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.

Vastgesteld d.d.

De voorzitter De plv. secretaris,

Arjan Hinkenkemper Michel Guldenmundt

Handtekening: Handtekening:

1

1

S

S
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Baten & Lasten
Muziekvereniging Stompcity Music
Leidsohendam - Voorburg

Lasten Begroot 2009 Werkelijk 2009 Voorstel 2010
421 kleding/aanverwanten 2.500,00 2.450,00 1.000,00
430 instrumenten 18.000,00 20.400,00 1.000,00
435 trainingsweekend 2.000,00 2.900,00 3.000,00
440 gas, licht en water 4.800,00 4.800,00 4.800,00
450 porti, postbus enz. 700,00 1.100,00 800,00
455 bankkosten 100,00 100,00 -

460 muziek 1.500,00 1.200,00 1.250,00
475 verzekeringen en lidmaatschappen 250,00 150,00 650,00
480 clubblad 750,00 650,00 -

490 internet 100,00 70,00 -

500 vervoer 5.000,00 8.900,00 3.500,00
510 pr en drukwerk 2.000,00 1.200,00 1.500,00
515 eigen festival 3.500,00 4.100,00 1.000,00
520 instructie 2.250,00 1,950,00 2.250,00
525 OD-opname 1.000,00 1.350,00 3.000,00

530 algemene kosten 4.500,00 3.770,00 1.000,00540 representatiekosten en bloemen - - 500,00
550 carnavalsweekend - - 1.500,00
560 Reserveringen - - 10.000,00

Totaal 48.950,00 55.090,00 36.750,00

Baten Begroot 2009 Werkelijk 2009 Voorstel 2010
800 sponsoring algemeen 2.000,00 2.500,00 2.500,00
810 donaties 1.750,00 1.700,00 1.000,00
815 Sponsoring Eigen Festival
820 contributies 7.500,00 7.400,00 7.500,00

b 821 Kledinggeld! Inschrijfgeld 200,00 200,00 200,00
830 optredens 21.500,00 20.550,00 21.500,00
835 Bijdrage Trainingsweekend 1 37500 1.205.00 1.20500
840 fondsen - -

860 Fanclub 400,00 400,00 1.000,00
870 Advertentie en verkoop 29.000,00 27.900,00 1.800,00

Totaal 63.725,00 61.855,00 36.705,00

VerschIl 14775,00 6765,00 45,00

GAARNE NIET ROND TE LATEN LIN EREN!!!!
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Financieel Jaarverslag 2009

Ook dit jaar is het wederom gelukt om het clubblad compleet gevuld te houden met
adverteerders. Toch wederom het verzoek aan alle leden om alert te blijven voor nieuwe
adverteerders.

Donateurs

Het aantal donateurs was door de donateursactie fors toegenomen, helaas zijn hier weer
een groot aantal donateurs van afgevallen. Bij deze nogmaals de oproep aan alle leden
om donateurs te blijven werven. Dit blijft een belangrijke post aan de batenzijde van onze
balans.

Contributies

De bijdrage van de contributies blijft, door het ongeveer gelijk blijvende aantal leden,
ook nagenoeg gelijk.

Optredens

Het is de manager van de club weer gelukt om de agenda’s van zowel De Blaasknarren
als De Blaasbalgen goed gevuld te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een zeer goed jaar.

Bijdrage trainingsweekend

Onder deze Post staat de bijdrage van De Blaasbalgen genoteerd.

Fanclub

De post Fanclub is vooral gevuld door de verkoop van de pieten-cd. Ook de uitbreiding
van het assortiment met de mini-kielen en de kentekenplaathouder hebben bijgedragen
aan de verhoging van deze post.

Advertentie en verkoop

De Post ‘advertentie en verkoop’ is een gezamenlijk resultaat van de verkoop van de oude
touringcar en de verkoop van de advertenties op de nieuwe bus.

BATEN

Sponsors
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Muziek

Financieel Jaarverslag 2009
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Kleding! Aanverwanten

De Blaasknarren hebben de beschikking gekregen over zwarte T-shirts en de garderobe
van De Blaasbalgen is aangevuld met een korte broek.

Instrumenten

Onder grootboekrekening ‘instrumenten’ is in 2009 de grootste uitgave gedaan, de gehele
trombonelijn van De Blaasbalgen is vernieuwd.

Trainingsweekend

Door splitsing van de baten en de lasten op de begroting is hierbij een calculatiefout
gemaakt, hierdoor laten de cijfers een overschrijding van de begroting zien. Het
trainingsweekend heeft echter niet meer gekost dan alle voorgaande jaren.

Gebouw

~ns cliibhiii~ hev~lt nog steedq prima zeker door de investering van de ‘vloerbedekking’.

Porto

De portokosten zijn iets gestegen ten opzichte van vorige jaar, dit komt mede door de
verzending van diverse pieten-cd’s.

Het aankopen van muziek is en blijft een kostbare maar noodzakelijke zaak.

Internetkosten

De diverse sites zijn een heus visitekaartje voor de vereniging. Door de inspanningen van
onze webmasters kunnen we dit in 2010 continueren. Deze Post ~5 in de begroting voor
het jaar 2010 komen te vervallen en opgenomen in de ‘algemene kosten’.
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Vervoer

Financieel Jaarverslag 2009

Een nieuwe touringcar brengt weer andere kosten met zich mee, dit jaar waren dit onder
andere de vervanging van een ruit, remmen en schoonmaakkosten. Voor volgend jaar is
de verwachting dat er minder dergelijke kosten zullen zijn.

Promotie

De kosten van deze Post zijn opgebouwd uit het drukken van flyers en de aanschaf van
Blaasbalgen-sleutelhangers. Volgend jaar wordt in deze post ook het drukken van het
clubblad meegenomen.

Eigen festival

Een zeer geslaagde avond waarmee we het 10-jarig jubileum met de gehele vereniging
hebben gevierd. Door het onverwachte middag- en avondprogramma is deze Post iets
hoger geworden dan op de begroting.

Instructie

Ronald Visser is als vaste instructeur elke maandagavond aanwezig bij De Blaasknarren.

CD-o name

Dit zijnde kosten voor de opname dag voor de tweede helft van de cd. In 2010 staat hier
een groot bedrag voor gereserveerd voor onder andere twee weekenden afmixen, drukken
en persen.

Algemene kosten

Een post met diversen uitlopende kosten. Op de begroting van 2010 staat hiervoor een
aanzienlijk kleiner bedrag gereserveerd. Dit komt omdat er een aantal nieuwe posten
zoals ‘representatiekosten’ en ‘carnavalsweekend’ gecreëerd zijn.
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Huishoudelijk Reglement inzake kleding De Blaasbalgen
De kleding die leden van De Blaasbalgen in het bezit hebben zijn:
1 Witte winterjas
1 Wit wind-jack
2 Gele T-shirts
1 Wit T-shirt (lange mouw)
1 lichiblauwe Polo (korte mouw)
1 Spijkerbroek + riem
1 Gestreepte boerenkiel
1 Pietenpak met toebehoren
1 Tas (alleen voor gebruik Lb.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:
1) Voor een optreden wordt mondeling of via de door de manager verstrekte agenda bekend gemaakt

welke kledingcombinatie gedragen zal worden. Onder de gestreepte kiel wordt altijd een geel
Blaasbalgen T-shirt gedragen. De lichtblauwe 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 kleding 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) Indien de boerenkiel gedragen, wordt mag het geheel naar eigen idee worden aangevuld met petjes,
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
bovenkleding (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 op300 gewassen worden, doe dit regelmatig om grauw worden te voorkomen.
5) Het is niet toegestaan om de kleding privé te dragen! Het zijn leuke makkelijke kleren, maar

aangezien we er toch een paarjaar mee moeten doen kan de vereniging dit niet tolieren 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!

6) Je bent verantwoordelijk voorje eigen kleding. Indienje 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.

7) 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.

Het bestuur van Stompcity Music Leidschendam
Februari 2010
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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
1 Zwart kolletje
1 paar handschoenen
1 pruik (lang haar voor de dames, kort haar voor de heren)
1 kledinghoes tasje
Bretels

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

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 g~» korte broeken gedragen, ditzelfde geld voor
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
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.

C~ Tint :n ;at.nn ag,+nnn tin .~wn..tnn~ +&‘l,ln,E t, ~ AnaIan~fr ta rlronnnI
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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.

Het bestuur van Stompeity Music Leidschcndam
Februari 2010
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Huishoudelijk Reglement inzake kleding De Blaasknarren

De kleding die leden van De Blaasknarren in het bezit hebben zijn:

1 Jas
1 Polo
1 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.2) Bij de kleding wordt een zwarte broek gedragen welke voor eigen rekening moeten worden
aangeschaft. 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,
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 bovenkleding 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.

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.

7) 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.

Het bestuur van Stompcity Music Leidschendam
Februari 2010
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MACHTIGING

Geacht bestuur,

Leidsehendam,

Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van 24 februari 2010.

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,

Naam:

Ingevulde machtigingen kunnen ingeleverd worden hij de voorzitter, Arjan

‘t

Hierbij machtig ik

1

1

1

1

Hinkenkemper.


