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Inleiding 
Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons jaarverslag 2015 aan.  
 
De Stichting Carillon Venray zet zich in voor regelmatige bespeling van het carillon door reguliere 
bespelingen te plannen, concerten te organiseren en wensconcerten te laten uitvoeren. Daarnaast 
richt Stichting Carillon Venray zich op het aantrekkelijk en toegankelijk maken van de toren waarin het 
carillon hangt door de toren in te richten en beklimming van de toren mogelijk te maken.  
 
Een speciaal woord van dank aan de 'Vrienden van het carillon', die de onze activiteiten in 2015 
mogelijk maakten. 
 
Bespelingen en concerten  
 

vrijdag 16 januari 2015 
vrijdag 13 februari 2015 

vrijdag 20 maart 2015 
vrijdag 17 april 2015 
dinsdag 5 mei 2015 
vrijdag 22 mei 2015 

vrijdag 5 juni 2015 
vrijdag 19 juni 2015 

vrijdag 3 juli 2015 
vrijdag 17 juli 2015 

vrijdag 7 augustus 2015 
vrijdag 21 augustus 2015 
vrijdag 4 september 2015 

vrijdag 18 september 2015 
vrijdag 2 oktober 2015 

zaterdag 7 november 2015 
vrijdag 11 december 2015 

 
Jaar Aantal bespelingen 
2009 7 
2010 13 
2011 22 
2012 26 
2013 22 
2014  22 
2015 17 

 
Openstelling toren  
Ten behoeve van de tentoonstelling was de toren in 2015 vanaf 27 april 2015 tot en met 31 oktober 
2015 wekelijks geopend op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Banieren 
In 2015 zijn in de middelste grote torenkamer 4 banieren op gehangen met bouwtekeningen van de 
herbouwde toren.  
 
Torenbeklimming 
In 2015 hebben 5 groepen een bezoek aan de toren gebracht onder leiding van een torengids.  
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Bestuurszaken 
* De samenstelling van het bestuur 2015 is als volgt:  
 
Functie Naam Aantredend Aftredend 
Vice-voorzitter Michael Claessens sep-07 sep-19 
Secretaris Nens van der Wijngaard jan-08 jan-16 
Penningmeester Frank Schaeffers jul-07 jul-19 
Bestuurslid Deken Harrie Smeets (ambtshalve) mrt-04 QQ  
Bestuurslid Sies Liebrand apr-15 april-19 
Bestuurslid Karin Manders nov-15 nov-19 
 
* Het bestuur vergadert tweemaandelijks op de tweede woensdag van de oneven maanden.  
 
* Rosemarie Seuntiëns is de vaste beiaardier van de stichting en treedt op als adviseur van het 
bestuur. Rosemarie is niet in dienst van de stichting; ze wordt per bespeling betaald. 
 
*Sinds januari 2014 wordt de penningmeester ondersteund Administratiebureau Jac Janssen uit 
Venray. 
 
Uw reactie is van harte welkom! 
Als u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of suggesties hebt, stuur ons dan een e-mail via 
info@carillon-venray.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Michael Claessens, vice-voorzitter 
 
 
Secretariaat:  
Nens van der Wijngaard, secretaris 
Westsingel 132 
M: 06-23054875 
E: info@carillon-venray.nl  
I: www.carillon-venray.nl 
 
KvK: 41064003 
Bankrekening Rabobank: NL06RABO0147964814 


