
		 	
	

Jaarverslag 2016 

 
Inleiding 
Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons 
jaarverslag 2016 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 faciliteren. Daarnaast richt de Stichting Carillon Venray zich 
op het toegankelijk maken van de toren waarin het carillon hangt door te 
torenkamers in te richten en beklimming van de toren mogelijk te maken. 

Een speciaal woord van dank aan de “Vrienden van het carillon” die onze 
activiteiten in 2016 mogelijk maakten. 

Bespelingen en concerten 
Jaar  aantal bespelingen 
2009   07 
2010   13 
2011   22 
2012   26 
2013   22 
2014   22 
2015   17 
2016   21 
 
Openstelling toren 
Ten behoeve van expositiebezoek was de toren is 2016 geopend  op de 
zaterdag middagen van 14:00 uur tot 16:00 uur in de periode van 23 april t/m 
29 oktober.  De film “In Hemelsnaam” werd door ruim 600 gasten gezien en 
positief beoordeeld. 

Samenwerking 
De Stichting Carillon is verheugd met de samenwerking VVV en het Rooyse 
Gidsengilde die torenbeklimmingen en rondleidingen entameren en verzorgen.  
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Bovendien werd de werkgroep inrichting torenkamers ondersteund met 
torengidsen en torensuppoosten bij de wekelijke beklimmingen van eind april 
tot eind oktober 2016. 

Inmiddels zijn er plannen gemaakt voor het inrichten van de 4e torenkamer. 

Het Historisch Platvorm Venray e.o. heeft een financiele bijdrage geleverd 
voor het realiseren van panorama plaquettes in de klokkenkamer van de toren. 
Hierdoor krijgt de bezoeker een beter beeld van de veranderingen in de 
Venrayse stadskern van vroeger naar heden. 

Bestuurszaken 
De samenstelling van het bestuur 2016 is als volgt: 

Functie   Naam   Aantredend Aftredend 
Vice voorzitter  Michael Claessens sep 2007  sep 2019 
Secretaris   Karin Manders  nov 2015  nov 2019 
Penningmeester  Frank Schaeffers  jul 2007  jul 2019 
Bestuurslid   Deken Harrie Smeets mrt 2004  QQ 
Bestuurslid   Sies Liebrand  apr 2015  apr 2019 
 
Het bestuur vergadert tweemaandelijks op de tweede woensdag van de 
oneven maanden. 
Rosemarie Seuntiëns is de vaste (freelance) beiaardier van de stichting en 
treedt op als adviseur van het bestuur. 

De penningmeester wordt ondersteund door 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  svp een e-mail via info@carillon-venray.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

Michael Claessens, vice-voorzitter


