JAARVERSLAG 2020

Inleiding
Graag bieden wij u ons jaarverslag 2020 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 is wederom voorzien van nieuwe melodieën. Een speciaal woord van dank
aan de “Vrienden van het carillon” die, ondanks de Coronabeperkingen, in 2020 onze activiteiten
(verbouwingen, aanpassingen en uitbreidingen) mede mogelijk maakten.
Bespelingen en concerten
In 2020 zijn 16 bespelingen geweest. Een bijzonder optreden met orkestband was het
bevrijdingsconcert op 5 mei in het kader van “75 jaar Vrijheid” door onze beiaardier Rosemarie
Seuntiëns.
De toren was op 4 en 5 mei aan de binnenzijde verlicht met rood, wit en blauw, op 27 april kleurde
de toren aan de binnenzijde feestelijk oranje vanwege Koningsdag.
Openstelling toren
In verband met de uitbreidings-en renovatiewerkzaamheden zijn er geen openstellingen geweest in
dit seizoen.
Samenwerking en verbouwingen
Het werven van fondsen ter realisering van deze plannen is in volle gang. In overleg met het
kerkbestuur zijn de werkzaamheden uitgevoerd en zullen tot medio 2021 gaan duren in combinatie
met de restauratiewerkzaamheden van de kerk.
Als de toren weer toegankelijk is voor beklimming, kan tot en met de trans, op bijna 50 meter
hoogte, deze beklommen worden en vanaf daar een uniek uitzicht op Venray en de wijde omgeving.
Bestuurszaken
Begin 2020 heeft een wisseling plaatsgevonden binnen het bestuur. Michael Claessens wordt
penningmeester en Frank Schaeffers bestuurslid. Angèle van den Heuvel is toegetreden tot het
bestuur in november.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2020 als volgt:
Functie

Naam

Aantredend

Aftredend

Voorzitter

Wim Peeters

juli 2017

Vice voorzitter/penningmeester

Michael Claessens

sept. 2007

sep. 2022

Secretaris

Karin Manders

nov. 2015

nov. 2022

Bestuurlid

Frank Schaeffers

juli 2007

juli 2022

Bestuurslid

Deken E. (Ed) Smeets

april 2020

Bestuurslid

Angele van den Heuvel

nov 2020

Bestuurslid

(vacant)

juli 2021

QQ
nov 2024
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Het bestuur vergadert als regel tenminste tweemaandelijks op de tweede woensdag van de oneven
maanden. Vanwege de coronabeperkingen hebben er 2 plenaire vergaderingen plaatsgevonden.
Overig overleg en besluitvorming ging per mail. Rosemarie Seuntiëns is de vaste (freelance)
beiaardier van de stichting en treedt op als adviseur van het bestuur
Bijzonder uitstapje
Op 27 augustus bezocht het bestuur Mgr. Harrie Smeets in Roermond. Als dank werd hem voor zijn
constructieve bestuurslidmaatschap van onze stichting een afscheidscadeau overhandigd.
Een bronsgroen eikenhouten plateau met daarin de contouren van de gemeente Venray met de
kerkdorpen. Daarbij een gravure in glas met zijn bisschopswapen en -spreuk die zijn inspiratie
uitwaaiert over Venray. Ter completering een bel als symbool voor Stichting Carillon Venray.
De maakster van de glas gravure mevrouw Martha Janssen was hierbij aanwezig en had bovendien
als persoonlijk presentje een engeltje voor Mgr. Smeets als toevoeging aan zijn engelencollectie.
Mevrouw Janssen vervaardigde deze glasgravure pro-deo waarvoor we haar als stichting Carillon
Venray zeer dankbaar zijn.

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 het project “Landmark
Wachter van de Peel”, welke we in de nabije toekomst (2021) verwachten te realiseren. De
belangstelling voor de “Trappensponsoring” in het kader van “Rondje Kerk” verloopt voorspoedig.
Financiële ondersteuning door bedrijven en particulieren blijft noodzakelijk voor het in stand houden
en cultiveren van ons cultuurerfgoed. Het bestuur is daarom de sponsors zeer erkentelijk voor hun
enthousiaste bijdragen en ondersteuning.
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

