Jaarverslag 2017

Inleiding
Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons jaarverslag 2017
aan.
De Stichting Carillon Venray zet zich in voor het regelmatig bespelen 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 de torenkamers in te richten en
beklimming van de toren mogelijk te maken.
Het carillon van de voormalige vredeskerk werd voorzien van nieuwe melodieën. Een
speciaal woord van dank aan de “Vrienden van het carillon” die ook in 2017 onze
activiteiten mede mogelijk maakten en de groeiende groep bezoekers.
Bespelingen en concerten
In 2017 zijn 18 bespelingen geweest. De bespelingen werden geleidelijk van de
vrijdagavonden naar de zaterdagmiddag verplaatst. De kermisbespeling werd dit jaar
verzorgd door Frank Steijns uit Maastricht.
Openstelling toren
De toren was in 2017 geopend op de zaterdagmiddagen van 14:00 uur tot 16:00 uur
in de periode van 27 april t/m 28 oktober. De toren werd door ruim 800 gasten
beklommen, die genoten hebben van de torenkamers en het geweldige uitzicht wat
de toren over Venray biedt.
Samenwerking
De Stichting Carillon is verheugd met de samenwerking tussen VVV en het Rooyse
Gidsengilde die torenbeklimmingen en rondleidingen entameren en verzorgen.
De werkgroep inrichting torenkamers werd ondersteund met een team van
enthousiaste torengidsen en torensuppoosten bij de wekelijkse beklimmingen van
eind april tot eind oktober 2017.
In april 2017 is de 4e torenkamer feestelijk geopend door burgemeester Hans
Gillissen van Venray.
De werkgroep ontwikkelt verdergaande plannen voor de inrichting en uitbreiding van
de torenkamers.
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Bestuurszaken
De samenstelling van het bestuur in 2017 is als volgt:
Functie
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Naam
Wim Peeters
Michael Claessens
Karin Manders
Frank Schaeffers
Deken Harrie Smeets
Sies Liebrand
(vacant)

Aantredend
juli 2017
sept. 2007
nov. 2015
juli 2007
maart 2004
april 2015

Aftredend
juli 2021
sep. 2019
nov. 2019
juli 2019
QQ
april 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.
In 2017 is de website geheel vernieuwd. De indeling is overzichtelijker geworden,
actueel nieuws wordt toegevoegd, foto’s en video’s beter vindbaar. In de toekomst
wordt dit verder uitgebreid.
Financieel
De jaarrekening is als aparte bijlage op onze website te vinden. In de afgelopen jaren
hebben we reserveringen gemaakt voor het (groot) onderhoud van het Carillon en
een verbeterde inrichting van de toren, welke we in de nabije toekomst verwachten
te realiseren.
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,
Wim Peeters, voorzitter.

