Jaarverslag 2013

Inleiding
Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons jaarverslag 2013 aan.
De Stichting Carillon Venray zet zich in voor regelmatige bespeling van het carillon. Dat doen we door
reguliere bespelingen te plannen, concerten te organiseren en wensconcerten te laten uitvoeren. Een
speciaal woord van dank aan de 'Vrienden van het carillon', die de bespelingen in 2013 mogelijk
maakten.
Bespelingen en concerten
2013 telt 22 reguliere bespelingen.
vrijdag 4 januari 2013
vrijdag 1 februari 2013
vrijdag 15 februari 2013
vrijdag 1 maart 2013
vrijdag 15 maart 2013
vrijdag 12 april 2013
vrijdag 19 april 2013
dinsdag 23 april 2013
vrijdag 3 mei 2013
vrijdag 17 mei 2013
vrijdag 7 juni 2013
vrijdag 28 juni 2013
vrijdag 12 juli 2013
vrijdag 19 juli 2013
vrijdag 2 augustus 2013
vrijdag 16 augustus 2013
vrijdag 6 september 2013
vrijdag 20 september 2013
vrijdag 4 oktober 2013
vrijdag 18 oktober 2013
vrijdag 8 november 2013
vrijdag 29 november 2013
vrijdag 6 december 2013
* Op 23 april 2013 heeft het carillon feestelijke klanken gespeeld bij de officiële opening van het
gemeentehuis. Deze bespeling heeft Stichting Carillon Venray aangeboden aan de gemeente Venray.
* Voor de concertante bespelingen is gekozen voor een iets andere opzet. De concerten zijn gegeven
op een reguliere speelavond en gepland aan het begin en het eind van de zomerperiode als “Zomer
in” en “Zomer uit” reeks.
* Op 2 augustus 2013 klonk het carillon tijdens de inzegening van de kermisattracties door de Deken.
* Laura Ellis, ‘carilloneur’ uit Florida / Verenigde Staten heeft 16 augustus 2013 gastconcert gegeven.
* Het concert van 20 september 2013 was tevens het Vriendenconcert, aangekleed met een hapje en
een drankje als dank voor donateurs en torengidsen voor hun bijdrage aan onze activiteiten.
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013

Aantal bespelingen
7
13
22
26
22

Tentoonstelling Glas in Lood
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Van 6 april tot 28 september 2013 was de tentoonstelling Glas-in-lood in de toren te bewonderen als
nevententoonstelling van het Venrays Museum in de toren. In deze tentoonstelling werd speciaal
aandacht besteed aan de ‘glazen’ uit de kerk en de instituten.
Openstelling toren / torenbeklimming
Ten behoeve van de tentoonstelling was de toren in 2013 vanaf 6 april 2013 tot 28 september 2013
wekelijks geopend op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op 30 april 2013 stond een extra openstelling
gepland vanwege Koninginnedag.
In 2013 hebben 5 groepen een bezoek aan de toren gebracht onder leiding van een torengids.
Wandeling Kerk in het Midden
In 2013 is de wandeling Kerk in het Midden 11 keer gelopen.
Huisstijl
In 2013 heeft Stichting Carillon een fraaie, nieuwe huisstijl gekregen, met dank aan Theo Duijkers. Het
nieuwe logo staat bovenaan dit jaarverslag.
Carillon Huwelijksarrangement
In 2013 is het Carillon Huwelijksarrangement geïntroduceerd. Bruidsparen die trouwen op een officiële
trouwlocatie van de gemeente Venray binnen het bereik van het carillon, kunnen kiezen voor het ten
gehore brengen van de Bruidsmars van Mendelssohn of voor een speciaal Bruiloftsconcert op maat.
Informatie daarover wordt verstrekt aan alle bruidsparen die trouwen in de gemeente Venray.
Aanpassing statuten
De statuten van Stichting Carillon Venray zijn uitgebreid zodat de activiteiten die in de toren ontplooid
worden nu ook vallen onder de doelstelling.
Nieuwe melodieën
Door het jaar heen spelen op het uur/half uur verschillende thema’s, afhankelijk van het seizoen. Deze
uur/halfuur melodieën worden aangestuurd via een computer. In 2013 zijn er 34 nieuwe melodieën in
de computer gezet. Bovendien is er een verbeterde seizoensindeling van melodieclusters gemaakt.
Werkbezoek
Op 19 augustus 2013 bracht het jaarlijkse werkbezoek het stichtingsbestuur naar Venlo voor een
bezoek aan de Martinustoren en een gedachtewisseling met het bestuur van de stichting "Het Venloos
Carillon”.
Bestuurszaken
* De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Stan Verhaag heeft zich wegens drukke andere
verplichtingen voor het einde van zijn termijn teruggetrokken.
* Voorzitter en waarnemend penningmeester Eugène Eijdems heeft aangegeven niet te kiezen voor
verlenging van het bestuurslidmaatschap. Hij zal zijn taken neerleggen zodra zijn opvolging geregeld
is.
* De samenstelling van het bestuur 2013 is als volgt:
Functie
Voorzitter/wnd. penningmeester
Vice-voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Naam
Eugène Eijdems
Michael Claessens
Nens van der Wijngaard
Deken Harrie Smeets (ambtshalve)
Frank Schaeffers
Stan Verhaag

Aantredend Aftredend
apr-09
apr-13
sep-07
sep-15
jan-08
jan-16
mrt-04
QQ
jul-07
jul-15
okt-11
jan-13
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* 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.
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
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