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Onderwerp

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 03-11-2018

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting

Advies/Acties

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 03-11-2018

Bijlagen

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering dd. 03-11-2018

Conceptverslag
ALV d.d. 03-11-2018
1. Opening door de voorzitter en inventarisatie voor de rondvraag
Afmeldingen:
Gouverneur Bovens heeft zich afgemeld.
De bestuursleden mevr. Schroën, dhr. Evers en dhr. Jongen zijn eveneens verhinderd.
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. De aanwezigen worden welkom geheten met
blaasmuziek van het Schiffler Sextet. Later in de vergadering zal duidelijk worden waarom deze
muzikale familie optreedt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
2. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2018
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter laat weten dat Silvia Segers-Weusten, consulent Muziek van het Huis voor de
Kunsten Limburg is bevallen van een dochter. Tijdens haar zwangerschapsverlof wordt zij
vervangen door Hanneke Suilen-Hendriks en Ingrid Cornelissen.
Eurofestival
De LBM gaat opnieuw een contract aan voor vier jaar met het Eurofestival. De LBM levert een
kleine financiële bijdrage. Het Eurofestival is een jaarlijks, Euregionaal, evenement voor
jeugdorkesten.
LBM Jeugdorkest
Voor 2019 staan de volgende concerten op het programma:
- Zondag 14 april Galaconcert Maasbracht-Beek
- Zaterdag 21 september Concert Obbicht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van
Concordia Obbicht.
Dirigentenworkshop De Maestro
Zaterdag 1 december vindt de tweede workshop plaats bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort.
De dirigentencursus is een vorm van permanente educatie gericht op de dirigenten.
De volgende workshops staan op de agenda:
- Zaterdag 1 december – Limburgse componisten / Componeren voor blaasmuziek
- Zaterdag 19 januari – De incomplete bezetting / De inventiviteit van de dirigent
- Zaterdag 16 maart – Spaanse blaasmuziek
- Zaterdag 11 mei – Mediawijsheid / hoe omgaan met media
- Zaterdag 29 juni – Het dirigeren van harmonieorkest, koor en slagwerk / Interdisciplinaire
workshop
LEF!
In het laatste weekend van oktober vonden de opnames van LEF! plaats. In december worden de
vijf afleveringen uitgezonden via L1. De solisten in 2018/2019 zijn:
-

Dylano Driessens - Kleine Trom; Fanfare Sint Joseph Merkelbeek
Kasper Punt - Dwarsfluit; Harmonie Sint Petrus en Paulus Maastricht
Tom Linssen - Saxofoon-Sopraan; Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek
Alexandra Grispen - Saxofoon-Alt; Harmonie Sint Stephanus Stevensweert
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-

Ward Vissenberg - Klarinet; Koninklijke Harmonie Roermond

Blaasmuziek TV
Begin 2019 komt er nieuwe content beschikbaar op Blaasmuziek TV.
Workshops ‘Video’s maken met je smartphone’.
Begin 2019 verzorgt Maurice Nijsten drie workshops met als thema: ‘Video’s maken met je
smartphone’. Deelnemers leren in deze workshop hoe ze op een eenvoudige en professionele
manier korte filmpjes kunnen maken. Op die manier kan elke vereniging professioneel
beeldmateriaal op haar eigen website plaatsen.
Documentaire ‘Hardy Mertens, grenzeloos’.
De première van de documentaire over de Limburgse componist Hardy Mertens vindt plaats op 15
december in Parkstad Limburg Theaters. De film is gemaakt door Maurice Nijsten.
KNMO
Op zaterdag 1 december is het jaarlijkse Congres van de KNMO in Eemnes.
De gemeentes Sittard-Geleen en Venlo zijn voornemens om te bezuinigen op subsidies voor
muziekonderwijs. De voorzitter laat weten dat de KNMO bereid is om samen met de LBM actie te
voeren tegen deze plannen om zo het muziekonderwijs te behouden.
Muziekpartijen Gé Reinders
Binnenkort komt de bladmuziek van muziek van Gé Reinders (Blaosmuziek) beschikbaar voor
verenigingen. Het gaat om stukken voor kleinere orkesten. De LBM wil op die manier een
verbreding van het repertoire aanbieden.
Verenigingscoaches
De Provincie heeft aan het Huis voor de Kunsten Limburg budget beschikbaar gesteld om
onderzoek te doen naar de verschillende methodes die landelijk beschikbaar zijn voor het
coachen en begeleiden van (cultuur)verenigingen (o.a. GRIND). Momenteel wordt gekeken hoe
een dergelijk coachingstraject vormgegeven kan worden. Het Huis voor de Kunsten Limburg
speelt hierin een coördinerende rol. De LBM zal de lidverenigingen via de nieuwsbrief op de
hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.
Limburg 75 jaar Bevrijding
De LBM is samen met Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg), de Limburgse
Bond voor Tamboerkorpsen (LBT) en Toneelhuis LFA bezig met de voorbereidingen van de
viering van 75 jaar bevrijding van Limburg.
4. LBM Algemeen
a. Huishoudelijk Reglement
Met de komst van de ledentool was het noodzakelijk om de tekst van het Huishoudelijk
Reglement aan te passen. De secretaris legt het nieuwe Huishoudelijk Reglement voor aan de
Algemene Ledenvergadering.
Opmerking uit de zaal n.a.v. art. 11 Kascommissie
‘De kascommissie bestaat uit tenminste drie personen, afkomstig uit drie verschillende
ledenverenigingen; zij mogen geen deel uit maken van het bondsbestuur.’
De kascommissie bestaat uit momenteel uit twee personen.
Uit nadere bestudering van de samenstelling van kascontrolecommissies van de afgelopen
jaren is gebleken dat er steeds sprake was van drie personen. De laatste jaren is helaas
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gebleken dat om agenda-technische reden maar twee leden aanwezig konden zijn. Het
bestuur stelt daarom toch voor om het aantal van drie leden niet te wijzigen naar twee.
Vraag uit de zaal n.a.v. art. 1.2 Algemene bepalingen
Art. 1.2. ‘Waar in dit reglement wordt gesproken van statuten zijn daarmee bedoeld de
statuten van de bond, zoals die laatstelijk bij besluit van de algemene vergadering zijn
vastgesteld.’
Wanneer is dit vastgesteld?
De statuten zijn vastgesteld op 28-06-2011. De secretaris zal de datum in het reglement
opnemen.
En van de aanwezigen heeft een vraag over art.12 Het bondsbestuur
Er wordt kort gesproken over het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is nooit
gewijzigd. Ook de continuïteit van het LBM-bestuur is nooit in het geding geweest.
Opmerking over art. 21.1 Stemmingen
Art. 21.1. ‘De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat
een voorstel bij acclamatie is aangenomen.’
De secretaris legt uit dat stemming kan verlopen via stembriefjes, het is ook mogelijk om een
voorstel bij acclamatie aan te nemen. De voorzitter zal, voorafgaand aan de stemming, de
keuze altijd voorleggen aan de ledenvergadering.
Opmerking over art. 5.2 Verenigingen
‘Ereleden en erebestuursleden hebben het recht de algemene vergaderingen van de bond bij
te wonen en aldaar het woord te voeren.’ De secretaris voegt het woord ‘erebestuursleden’
toe.
Opmerking over art.10 het woord ‘geloofsbrief’.
De secretaris past de tekst aan: ‘schriftelijke motivatie’.
Opmerking over art. 11 Kascommissie
Dit wordt ‘kascontrolecommissie’.
Het aangepaste Huishoudelijk Reglement wordt bij acclamatie vastgesteld.
5. Begroting 2019
Medio 2018 zijn extra middelen vrijgekomen vanuit de provincie. Om deze reden heeft de
penningmeester de begroting aangepast. De penningmeester licht de begroting 2019 mondeling
toe. De begroting is toegevoegd aan de vergaderstukken.
De belastingdienst heeft verschillende verenigingen bezocht met forse naheffingsaanslagen. Het
betreft naheffingen op het gebied van btw en vennootschapsbelasting. De belastingdienst is
streng en volgt de letter van de wet. Zodra er meer informatie is zal de LBM dit delen met de
lidverenigingen.
Vraag uit de zaal:
De muziekfederatie Leudal maakt gebruik van de methodiek GRIND. Ook de gemeente ziet in dat
de methode breder ingezet kan worden dan alleen voor muziek. Mag Muziekfederatie Leudal
meedraaien in het projectfiche Verenigingscoaches? Het bestuur reageert positief.
6. Concertconcoursen
a. Terugblik Concertconcoursen 2018
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De secretaris kijkt teug op de Concertconcoursen die gehouden werden op zondag 14 oktober
(6 harmonieën) en op zondag 21 oktober (4 fanfares) in TheaterHotel De Oranjerie in
Roermond. De jury bestond uit Dick Bolt, Rob Goorhuis en Durk Lautenbach.
De ondersteuning was in handen van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 uit Weert (14
oktober) en Koninklijke Harmonie St.-Caecilia uit Swalmen (21 oktober). De secretaris dankt
beide verenigingen voor hun inzet.
In totaal keken 15.716 mensen + 6664 mensen via L1, naar de concerten via de livestream
van Blaasmuziek TV. Zelfs vanuit Vietnam is naar de Concertconcoursen gekeken.
Het publiek kon genieten van mooie muziek en de ontlading was groot tijdens bekendmaking
van de resultaten. Ook dit jaar waren er medailles voor de divisiewinnaars en een beker voor
de vereniging met het hoogste aantal punten. Enkele verenigingen hebben suggesties en
opbouwende kritiek geleverd. Dit wordt in het bestuur besproken en meegenomen voor
volgend jaar.
Met het geld uit de crowdfundingsactie voor de gestolen klarinet van Emil Szarkowicz zijn
kunststof instrumenten aangeschaft. Elk deelnemend korps ontving een educatiebox ter
waarde van € 250,-, samengesteld en medegefinancierd door Adams Muziekcentrale.
b. Loting ondersteuning Concertconcoursen 2019
Zondag 20 en zondag 27 oktober 2019 in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond.
De inschrijving wordt in december opengesteld.
Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht Wessem - organisatie 1e weekend
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt - organisatie 2e weekend
Harmonie Crescendo Beegden - reservekandidaat 1e weekend en 2e weekend
Reacties uit de zaal:
De schrijvende pers besteedde weinig aandacht aan de Concertconcoursen.
De LBM stelt de pers altijd in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de concoursen.
Het gebruik van stemapparatenkomt aan bod. Het is toegestaan om een stemapparaat te
gebruiken. Hierover staat niets in het reglement beschreven.
Harmonie L’Union uit Born is op 14 oktober op concours gegaan. Het concours was goed
georganiseerd en de communicatie met Mirjam Waltmans van het Huis voor de Kunsten
Limburg verliep prima. Ook de ondersteunende vereniging deed haar werk goed.
De jeugdige leden uit de vereniging wilde graag op concours. Harmonie L’Union is met eigen
mensen op concours gegaan. De voorbereidingen verliepen op een ontspannen manier en het
orkest speelde die dag beter dan ooit. Uiteindelijk was het resultaat enigszins teleurstellend en
dat was moeilijk uit te leggen aan de jongeren.
Een van de aanwezigen noemt het Eurofestival als prima alternatief voor jeugdorkesten. Geen
punten maar een positieve opbouwende beoordeling voor elk orkest.
Harmonie L’Union heeft een topprestatie geleverd door met eigen mensen op concours te
gaan. ‘Deze vereniging is een voorbeeld voor anderen’, aldus de secretaris. Er volgt een
applausje uit de zaal.
De winnaar van de Finale Jonge Solisten verzorgde een optreden op een van de
concoursdagen. Jammer dat hij op het hoekje van het podium moest staan. Tip: geef de solist
de volgende keer het volledige podium.
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7. Finale Jonge Solisten
a. Vooruitblik Solistenconcoursen en Finale Jonge Solisten 2019
Nieuwe data zijn bekend voor 2019
23 en 24 maart, Chris Goossens Solisten Concours, Ohé en Laak
31 maart, Elsene Solistentoernooi, Nieuwstadt
7 april, Open Peel en Maas Solistenconcours, Helden
7 april, Hubert Hermens Solistenconcours, Wijnandsrade
14 april, Huub Urlings Solistenconcours, Buchten
28 april, Lei Extra Solistenconcours, Hulsberg
5 mei, Roderlandtoernooi, Kerkrade-Bleijerheide
30 juni, Finale Jonge Solisten, Heel
b. Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2019
Zondag 30 juni 2019 in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel.
Geen enkele vereniging heeft zich aangemeld. Er staat een vergoeding van €350,- tegenover.
Om de dag in goede banen te leiden zijn zes mensen van de vereniging nodig. Aanmelden
kan via Mirjam Waltmans van het Huis voor de Kunsten Limburg.
N.B. Harmonie De Vriendenkrans Heel heeft zich na de vergadering gemeld.
8. Mijn LBM
De secretaris noemt de nieuwste toepassingen in de ledentool.
Nieuw: Instrumentenbeheer
Deze toevoeging is bedoeld voor het beheer van instrumenten. Onderhoud, revisie en gegevens
over de aanschaf van de instrumenten kunnen hierin genoteerd worden.
Nieuwe functie: Instrumentenbeheerder
Alleen de instrumentenbeheerder kan de gegevens van de leden bekijken en de instrumenten
beheren.
Nieuw: Historie van functionarissen
Met deze toevoeging kan de historie van de functionarissen beheerd worden. Bij het betreffend lid
staat welke bestuursfuncties hij in het verleden bekleed heeft.
Aanvragen insignes
Het aanvragen van insignes verloopt uitsluitend via Mijn LBM. Ook de betaling geschiedt via Mijn
LBM.
In de toekomst wordt het mogelijk om muziekpartijen te downloaden via Mijn LBM. Vanaf 2019 zal
ook het aanmelden voor examens via Mijn LBM lopen.
Een van de aanwezige secretarissen laat weten naar volle tevredenheid te werken met de
ledentool. Hij mist de mogelijkheid om erebestuursleden op te nemen in het bestand. De
secretaris stelt voor om centraal rond te sturen hoe de ereleden aangemerkt (‘getagd’) kunnen
worden.
De LBM Ledentool is niet gekoppeld aan het bestand van de KNMO. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat dat niet kan. De verantwoordelijkheid van de
opgave van leden aan de KNMO ligt bij de vereniging zelf. De facturering blijft ongewijzigd.
Ook de LBT gaat gebruik maken van de digitale ledentool. Het bestuur van de LBT heeft
bij de LBM om de basisgegevens van de verenigingen gevraagd. In de toekomst kan eenvoudig
aangegeven worden welke leden (slagwerkers) uit de LBM-vereniging lid zijn van de LBT.
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9. Rick’s Blaasmuziekwinkel (3 pilots) door Rita Scheffers
Rita Scheffers, Hafa-coördinator en stafmedewerker Amateurkunst van RICK uit Weert, geeft een
inhoudelijke toelichting op het project uit Midden-Limburg.
Rick’s Blaasmuziekwinkel is vier jaar geleden opgezet met gelden uit de Motie Volkscultuur. Het
betreft een project voor groep 3 en 4 in het basisonderwijs. De projectdoelen waren: kinderen
enthousiast maken voor muziek, kinderen enthousiasmeren om bij een muziekvereniging te gaan
en om verenigingen in contact te brengen met scholen.
Het project bestond uit 24 muzieklessen gegeven door een vakleerkracht Muziek. De lessenserie
werd afgesloten met een presentatie. Dit leverde veel enthousiast publiek op.
10% van de kinderen zich aangemeld bij een muziekvereniging. Ook hebben bijna alle
muziekverenigingen uit de omgeving toegang tot een school. Scholen hebben subsidie
aangevraagd via de landelijke subsidiekanalen en zijn er kleine initiatieven ontstaan zoals een
fluitclub, een klarinetclub en een blazersorkest.
Mevr. Scheffers kijkt tevreden terug op Rick’s Blaasmuziekwinkel en benadrukt het belang van
een doorlopende leerlijn, vanaf groep 1 t/m/ 8, zodat er niet elk jaar opnieuw subsidie
aangevraagd hoeft te worden. Ze dankt de voorzitter voor de uitnodiging.
10. DWARS LBM Familieorkest
Mevr. Besouw licht het DWARS LBM Familieorkest toe (verkorte schrijfwijze DWRS). Het DWRS
LBM Familieorkest is een initiatief voor een brede doelgroep muzikanten. Het orkest is gericht op
jeugdleden, ouders, grootouders en andere familieleden die samen muziek maken. Daarmee
ontstaat een projectorkest dwars door alle generaties heen. Op deze manier draagt muziek bij aan
het samenbrengen van diverse leeftijdsgroepen. Omdat het hier een geboorte betreft van een
nieuwe LBM-telg worden er beschuiten met muisjes uitgedeeld en treedt het sextet van de familie
Schiffler op. Aanmelden kan binnenkort via de website www.lbmblaasmuziek.nl.
11. Gastspreker de heer Ger Koopmans, Gedupeerde Cultuur
Muziek maken en het doen van verenigingswerk is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,
mensen en de samenleving.
-

-

Dhr. Koopmans wil meer verbindingen leggen tussen de verschillende bonden (koren, toneel,
tamboerkorpsen en de blaasmuziekwereld).
De Provincie probeert instrumenten/handvatten te geven aan de bonden, waardoor het
bestuurswerk voor de verenigingen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door mee te betalen aan
het ontwikkelen van de ledentool.
De Provincie probeert ook de gemeentes te wijzen op het belang van samenwerken met en
investeren in verenigingen.

Opmerking uit de zaal:
Het kinder-OLS is een prachtig evenement. Misschien is er een combinatie mogelijk tussen het
kinder-OLS en de LBM?
12. SamenDOOR!
Mevr. Suilen-Hendriks van het Huis voor de Kunsten Limburg informeert de vergadering over de
nieuwe subsidieregeling SamenDOOR!
DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg is in 2015 begonnen met 20 scholen. Op dit moment
zijn al 188 scholen, van de 374 basisscholen in Limburg, bezig zijn met structureel
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muziekonderwijs. Het streven is om muziekonderwijs uiteindelijk structureel op het programma te
krijgen. Ook op de pabo’s worden de studenten steeds beter toegerust om muziekonderwijs te
geven.
Het doel van de nieuwe regeling: scholen in verbinding brengen met verenigingen zodat het
binnenschoolse muziekonderwijs ook buiten schooltijd door kan gaan.
Wie kan meedoen?
Alle verenigingen die lid zijn van een van de bonden, VNK-Limburg, LBT, Toneelhuis LFA en
LBM.
Voorwaarden
De voorwaarden zijn te lezen op website van het Huis voor de Kunsten Limburg. Belangrijk is dat
de subsidie wordt aangevraagd door de vereniging èn de school, zodat ze ook echt ‘samen
doorgaan.’
Hulp nodig?
Sommige scholen of verenigingen vinden het lastig om de subsidieaanvraag op papier te zetten.
Daarom biedt het Huis voor de Kunsten Limburg schrijfsessies aan op woensdag 21 en 28
november. Aanmelden kan via de website van Huis voor de Kunsten Limburg.
Opmerking uit de zaal:
De cultuurcoaches van RICK zijn ook bereid om te helpen met de subsidieaanvraag. Verenigingen
kunnen hiervoor ook bij RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) in Weert terecht.
De voorzitter bedankt mevr. Suilen-Hendriks voor haar bijdrage.
Toelichting op Earz
Het digitale systeem Earz wordt het landelijk systeem van de KNMO voor het afnemen van
muziekexamens. Mevr. Besouw geeft een toelichting op Earz. Kandidaten loggen thuis in en
kunnen dan online muziektheorie oefenen en proefexamens maken. Op 24 november is de pilot
van de KNMO in Noord-Holland.
13. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering – o.b.v. zaterdag 15 juni 2019
De LBM is bezig met het aantrekken van een interessante gastspreker, daarom is de datum onder
voorbehoud. De voorzitter vraagt de aanwezigen om alvast rekening te houden met die datum.
14. Rondvraag
Alle vragen zijn aan bod gekomen tijdens de vergadering.
15. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering om 12.10 uur.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van de LBM? Schrijf dan in op de
nieuwsbrief via www.lbmblaasmuziek.nl.
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TOELICHTING AGENDAPUNT 5
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

5

Onderwerp

Bestuursverkiezingen

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter benoeming

Verkorte toelichting Benoeming van Jessica Jansen tot bestuurslid.
Léon Evers is aftredend en niet herkiesbaar.
Afscheid Léon Evers.

Advies/Acties

Benoeming van Jessica Jansen tot bestuurslid.
Léon Evers is aftredend en niet herkiesbaar.
Afscheid Léon Evers.

Bijlagen

Informatie kandidaat-bestuurslid Jessica Jansen

Jessica Jansen

Jessica Jansen (1995) is geboren in Venlo en momenteel woonachtig in Hout-Blerick. Jessica heeft
klassiek klarinet gestudeerd aan het Conservatorium van Maastricht, welke studie ze in 2017 heeft
afgerond. Tevens heeft Jessica de master Nederlands Recht, specialisatie privaatrecht in 2018
afgerond en voltooit zij naar verwachting in augustus 2019 de master Recht en Arbeid, specialisatie
arbeid en onderneming.

Jessica is thans 11 jaar spelend lid van de Koninklijke Harmonie Thorn. Beroepsmatig is zij werkzaam
als juriste bij Het Wetshuys Advocaten en Mediators te Venlo. Voorts geeft Jessica klarinetlessen in
Nederland en Duitsland en is ze dirigente van de jeugdharmonie van Harmonie Sempre Avanti te
Tegelen.

TOELICHTING AGENDAPUNT 6 & 7
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

6&7

Onderwerp

Vaststelling Jaarverslag & Financieel Jaarverslag 2018

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting

Advies/Acties

Vaststelling Jaarverslag 2018
Vaststelling Financieel Jaarverslag 2018
Verslag door de kascontrolecommissie
Decharge penningmeester
Verkiezing kascontrolecommissie

Bijlagen

Conceptjaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

JAARVERSLAG
2018

I N H O U D S O P G AV E
VOORWOORD
LBM-POSITIONERING
PROJECTFICHES
FINANCIËLE INZET

VOORWOORD
Het jaarverslag 2018 van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) is het eerste dat
betrekking heeft op het nieuwe beleidsplan, dat
de jaren 2018-2022 omvat. Geen traditioneel
beleidsplan, maar een beleidsplan dat is
samengesteld uit diverse projectfiches. Het is
vandaag de dag onmogelijk om het
meerjarenbeleid in een statisch document te
beschrijven. Door gebruik te maken van
projectfiches ben je als bestuur flexibel en
daarmee beter in staat om sneller en beter in te
spelen op ontwikkelingen in de samenleving en
op politiek gebied. Projectfiches kun je
aanvullen, aanpassen of -in het uiterste gevalvervangen.

voor staat, wat de meerwaarde voor uw vereniging
en leden is en wie uw aanspreekpunt is.

Door de projectfiches met desbetreffende
portefeuillehouders te verbinden, krijgt (het
bestuur van) de LBM letterlijk en figuurlijk meer
smoel. Het wordt veel duidelijker waar de LBM

Namens het bestuur van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen,

Voorliggend jaarverslag gebruiken we niet alleen
als verantwoording richting onze lidverenigingen,
maar ook richting Provincie Limburg; onze
belangrijkste partner op beleidsmatig en financieel
terrein.
Zoals u uit de projectfiches en de financiële
paragraaf kunt afleiden, heeft het bestuur van de
LBM met de beschikbare middelen zo maximaal als
mogelijk geacteerd. Bestaande activiteiten zijn
zorgvuldig voortgezet; nieuwe activiteiten zijn met
evenveel zorg en passie opgepakt. Dat bent u van
ons gewend; dat mag u van ons verwachten.

Noël Lebens, voorzitter

LBM-POSITIONERING
Missie

Muziek laten (be)leven in Limburg

Visie

De LBM is zichtbaar en haar dienstverlening en
activiteiten zijn bekend in heel Limburg

Rol

Muziekgezelschappen in heel Limburg ondersteunen
met kennis en netwerken om zo bij te dragen aan de
bestuurlijke en muzikale ambities van verenigingen

Positionering

Toonaangevend in Limburg

Thema’s

S–L–E–U–T–E-L

S-L-E-U-T-E-L
De S-L-E-U-T-E-L is een acroniem dat een verhaal vertelt. Het geeft ‘houvast’ in het logo en is
de leidraad in het beleidsplan 2018-2022.

Steunpilaar
Laagdrempelig
Eigentijds
Uitdragen
Toonaangevend
Expressie
Levenscyclus

S A M E N VAT T I N G
Muziek laten (be)leven in Limburg, dat is de missie van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen.
De LBM werkt Limburg breed en is een steunpilaar voor ruim 270
muziekverenigingen. De LBM ondersteunt muziekverenigingen langs de hele
levenscyclus van de muzikant, van HAFABRA-muziekexamens tot LBM Jeugdorkest ®
en van DOOR! tot solistenconcoursen en LBM Familieorkest.

De dienstverlening is laagdrempelig en richt zich op muziekverenigingen in heel
Limburg. De LBM ondersteunt met kennis en netwerken om zo bij te dragen aan de
muzikale en bestuurlijke ambities van verenigingen. Hierin is de LBM
toonaangevend.
De LBM is een aanspreekpunt voor verenigingen bij vragen over subsidieregelingen
en -aanvragen, samenwerkingstrajecten en de inzet van een verenigingscoach
hierin, het opzetten en aanbieden van workshops over relevante thema’s als social
media en penningmeesterschap.
LBM. Toonaangevend in Limburg

PROJECTFICHES
Per project ziet u een omschrijving met daarin
aangegeven: de gestelde doelstellingen en de
behaalde doelstellen van het project in 2018. De
letters in de rechterbovenhoek verwijzen naar de
thema’s uit de S-L-E-U-T-E-L waaraan het project
invulling geeft. De jaarrekening is als apart document
in te zien.

PROJECTFICHES
O R G A N I S AT I E

JEUGD

•

Kenniscentrum

•

Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

•

Verenigingscoach

•

Eurofestival

•

Ledentool

•

LBM Jeugdorkest ®

•

LBM Familieorkest

MUZIKALE
ONTWIKKELING

C O M M U N I C AT I E &
PROMOTIE

•

HAFABRA-muziekexamens

•

Online Platform

•

Solistenconcoursen

•

LEF!

•

Finale Jonge Solisten

•

Blaasmuziekfonds

•

Masterclasses

•

Blaasmuziek TV

•

Concertconcoursen

•

De Maestro

O R G A N I S AT I E

PROJECTFICHE

S

Le

La

Kenniscentrum
Voorgenomen doelstellingen
-

-

Het beantwoorden van alle vragen die bij onze lidverenigingen
leven;
Doorverwijsfunctie naar andere instanties;
Gesprekspartner KNMO.

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
De LBM is naast organisator van
activiteiten ook belangenbehartiger voor
haar lidverenigingen. De LBM, één van de
founders van het Huis voor de Kunsten
Limburg (HKL), vormt met haar kantoor
binnen het HKL een kenniscentrum voor
de blaasmuziek in Limburg en een up-todate platform en klankbord voor haar
lidverenigingen. Zo kan de LBM opdracht
geven voor of een bijdrage leveren aan het
vervaardigen van composities voor
kleine(re) bezetting of nieuwe
orkestvormen.

Medewerkers HKL hebben o.a. vragen omtrent juridische financiële,
beleidsmatige, artistieke en organisatorische kwesties van
lidverenigingen telefonisch, per mail of middels een persoonlijk
gesprek afgehandeld.
Bestuursleden en medewerkers HKL zijn in diverse landelijke
commissies en Algemeen Bestuur van de KNMO vertegenwoordigd
voor landelijke afstemming en dienstverlening. In totaal zijn ongeveer
15 vergaderingen/bijeenkomsten bezocht.
In 2018 organiseerde het HKL onder de noemer ‘Wijzer in cultuur’
diverse workshops, namelijk ‘Van samenwerken tot fuseren’, ‘Subsidies
verwerven voor culturele projecten’ en Storytelling’. Ook werden twee
masterclasses gegeven over cultural governance (o.a. n.a.v. de nieuwe
Governance Code Cultuur), een lezing en een workshop over de
nieuwe AVG (privacywetgeving) en een lezing over auteursrecht in de
cultuursector.

PROJECTFICHE

S

T

La

Verenigingscoach
Voorgenomen doelstellingen
‐ Het opzetten van een netwerk van verenigingscoaches;
‐ Het coachen van verenigingscoaches.

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
De LBM staat verenigingen bij in het
ontwikkelen van een toekomstvisie,
ondersteunt hen met raad en daad om in
te spelen op en het hoofd te bieden aan
(toekomstige) ontwikkelingen en eisen,
die worden gesteld aan
muziekverenigingen. Hierin ligt een
belangrijke rol voor de verenigingscoach
(naast de inzet van de LBMbestuursleden): iemand die met een frisse
blik naar de vereniging kijkt en op een
onafhankelijk manier de vereniging
ondersteunt om de vereniging
toekomstgericht(er) te maken.

In 2018 heeft Peter Derks in totaal 17 aanvragen voor
verenigingscoaching ontvangen. Hiervan zijn 10 aanvragen
doorverwezen naar het HKL, twee trajecten lopend en drie
afgerond. Eén traject met vier verenigingen is afgewezen en één
traject met 9 verenigingen is verschoven naar 2019.
Er zijn in totaal 16 HAFA-verenigingen ondersteund om
toekomstbestendig te zijn. Hiervan zijn vijf verenigingen
ondersteund bij de hulvraag door de LBM, één vereniging door
RABO Versterkt en 10 verenigingen met behulp van het
workshopaanbod van het HKL.
Tevens is de ambitie op het projectfiche aangepast en lopen de
aanvragen via de loketfunctie van het HKL.

PROJECTFICHE

S

Ei

La

Ledentool
Voorgenomen doelstellingen
- Iedere lidvereniging gebruik laten maken van de Ledentool via
MijnLBM;
- AVG-wetgeving hierop toepassen.

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
De ledentool is een uniform digitaal
ledenadministratie-systeem voor alle LBM
lidverenigingen. Het is een goede manier
om de leden- administratie te digitaliseren
en vereenvoudigt aanvragen,
inschrijvingen en het aanleveren van
gegevens. Ook biedt het gebruiksgemak
op verenigings- niveau. Het faciliteren van
een adequaat systeem hoort bij het
ontzorgen van muziekverenigingen. De
communicatie tussen de LBM en haar
lidverenigingen wordt daarmee
vereenvoudigd.

- In 2018 gebruikt, op 20 verenigingen na, iedere lidvereniging
de Ledentool via MijnLBM;
- Samen met de leverancier Sterke Zet is MijnLBM AVG-proof
gemaakt;
- De modules Instrumentbeheer en aanvraag insignes met
betaalmogelijkheid zijn toegevoegd;
- Noodzakelijke updates en wensen zijn verwerkt.

MUZIKALE
ONTWIKKELING

PROJECTFICHE

La

Ex

Le

HAFABRA-muziekexamens
Voorgenomen doelstellingen
-

-

In voor- en najaar (i.s.m. LBT) verenigingen die een eigen opleiding hebben de
mogelijkheid bieden dat hun leerlingen theorie- en praktijkexamens kunnen
afleggen volgens het landelijke HAFABRA Raamleerplan (zie reglement);
Bij voldoende aanmeldingen van een bepaalde vereniging en/of regio in overleg
maatwerk leveren;
Volgen van trends binnen de KNMO;
HKL organiseert de examens en LBM faciliteert, bewaakt het proces en evalueert.

Behaalde doelstellingen
-

Samenvatting project
Muziekexamens (theorie en praktijk)
organiseren om opleidingsfases van
verenigingsleden af te sluiten met een
erkend diploma. Dit vanwege bevordering
muzikale ontwikkeling (van orkesten en
individuele leden) en van belang voor de
kwaliteit van de blaasmuziek.

-

-

Data examens 2018: theorie op za. 10 maart en za. 29 september, praktijk
slagwerk op za. 7 april en za. 17 nov. en praktijk blazers op za. 14 april en za.
24 nov;
Aantal geslaagde examenkandidaten (volledig diploma) 2018: LBT 6 Akandidaten en 5 B kandidaten en LBM: 12 A-kandidaten, 9 B-kandidaten en 3
C-kandidaten;
Examenlocatie: ‘t Aad Roadhoes in Melick. Er is geen verzoek gekomen voor
examens op locatie;
Gecommitteerden: Rob Janssen, Jos Stoffels, Harry Wolters, Jos Scheren en
Marjo Schroën;
Kosten LBM theorie-examen €10,- en praktijkexamen €30,-;
Docenten, instructeurs en bestuurders zijn op 1 sep. ingelicht over het
Raamleerplan Slagwerk Modulair (SOM) bij Muziekcentrale Adams in
Ittervoort.

Samenwerking
-

De LBM werkt voor de organisatie van de examens samen met diverse
verenigingen die de locatie ter beschikking stellen en hand en spandiensten
leveren;
De LBM werkt voor de organisatie samen met het HKL die zorg draagt voor
de organisatie van de examens.

PROJECTFICHE
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Le

Solistenconcoursen
Voorgenomen doelstellingen
• 7 Solistenconcoursen ondersteunen in de organisatie;
• Aansporen dat er meer duo’s deelnemen aan het
solistenconcours;
• Alle solistenconcoursen evalueren met organisatie en jury;
• In overleg treden met docenten, zodat er meer muzikanten
deelnemen aan de solistenconcoursen.

Samenvatting project
Jonge muzikanten kunnen podiumervaring
opdoen en krijgen de kans om hun
muzikale talenten te tonen. Ze worden
daarbij gejureerd door een deskundige
jury.

Behaalde doelstellingen
• Alle 7 solistenconcoursen heeft de LBM ondersteund;
• Alle solistenconcoursen zijn geëvalueerd, ervaringen (zowel
positieve als negatieve) zijn gedeeld.

PROJECTFICHE

T

Ex

Le

Finale Jonge Solisten
Voorgenomen doelstellingen
•
•

Een mooi evenement organiseren om zodoende alle finalisten een
podium te bieden;
Aandacht in de media te genereren voor de blaasmuziek en
talenten in het bijzonder.

Behaalde doelstellingen
•

Samenvatting project
Jonge muzikanten krijgen de kans om hun
muzikale talenten te tonen. Naast een
gedegen opleiding en het opdoen van
podiumervaring, moet de positiefkritische jurering bijdragen aan de
stimulering en verbetering van de
muzikale prestaties van jongeren in
Limburg.

•
•
•

•

•

Op 24 juni 2018 werd de Finale Jonge Solisten in De Borenburg in
Voerendaal gehouden;
52 solisten, 2 ensembles en 1 duo namen deel;
De Finale Jonge Solisten is via social media in beeld gebracht;
De hoofdwinnaar ontving de Conservatoriumprijs (5 lessen bij een
hoofdvakdocent van het Conservatorium Maastricht) en mocht
soleren tijdens de LBM Concertconcoursen en met het LBM
Jeugdorkest;
De divisiewinnaars mochten deelnemen aan de TV-serie LEF! i.s.m.
L1;
Een solist is geselecteerd om te concerteren met philharmonie
zuidnederland, enkele solisten werden uitgenodigd om tijdens het
Cultureel Lint een solistisch optreden te verzorgen en om aan de
Masterclasses deel te nemen, philharmonie zuidnederland heeft
vrijkaarten beschikbaar gesteld en Adams Muziekcentrale enkele
tegoedbonnen.

PROJECTFICHE

U

Le

Masterclasses
Voorgenomen doelstellingen
• Toekennen van Masterclasses als prijs aan deelnemers van de
Finale Jonge Solisten.

Behaalde doelstellingen

Samenvatting project
De jury van de Finale Jonge Solisten
selecteert acht koperblazers en acht
houtblazers die een masterclass
aangeboden krijgen van de LBM, om zich
nog verder te ontwikkelen en zich te
verdiepen in zijn of haar capaciteiten als
muzikant.

• De door de jury toegekende Masterclasses tijdens de Finale
Jonge Solisten voor 4 koper-, 4 houtblazers en 4 slagwerkers
hebben succesvol plaatsgevonden bij Adams Muziekcentrale in
Ittervoort op zaterdag 16 maart 2019.

PROJECTFICHE

Le

T

Ex

Concertconcoursen
Voorgenomen doelstellingen

Samenvatting project
De Concertconcoursen, die sinds 1951
door de LBM worden georganiseerd,
leveren een belangrijke bijdrage aan het
hoge kwalitatieve niveau waarop de
Limburgse muziekkorpsen functioneren.
Doel van deze muziekwedstrijden is
lidverenigingen de mogelijkheid bieden
om hun muzikale niveau te peilen.

- Organisatie van twee concoursdagen In TheaterHotel De
Oranjerie te Roermond ;
- Inhoudelijke afstemming met de deelnemende verenigingen
van januari t/m oktober 2018;
- Toepassing Reglement Blaasmuziek KNMO;
- Public Relations opzetten d.m.v. L1, Blaasmuziek-TV en social
media.

Behaalde doelstellingen
-

Data concertconcoursen in 2018: zondag 20 en 21 oktober;
10 korpsen hebben deelgenomen;
Juryleden: Durk Lautenbach, Dick Bolt en Rob Goorhuis;
Uitslagen: https://www.lbmblaasmuziek.nl/uitslagenconcertconcoursen-2018;
- Aantal muzikanten: 650;
- Aantal bezoekers: 979;
- Uitzending via L1 en Livestream via Blaasmuziek TV.

PROJECTFICHE

Ei

U
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De Maestro
Voorgenomen doelstellingen
-

Organisatie van de 6-delige dirigentenworkshop;
Inhoudelijke afstemming met Jan Cober (o.a. aandacht voor nietmuzikale kwaliteiten van een dirigent);
Inzetten van LBM-lidverenigingen als praktijkorkest;
Opzoeken van de samenwerking met de LBT;

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
Dirigentenworkshops t.b.v. permanente
educatie van dirigenten, het vergroten van
de muzikale horizon van dirigenten en
verdieping in het vak dirigeren.

-

-

Data 2018: 20-1, 10-3, 21-4, 16-6, 13-10, 1-12;
Deelnemers: gemiddeld 15 deelnemers per workshop;
Thema’s: communicatie, gestiek, bugel & klarinet, kamermuziek,
jeugd, Limburgse componisten;
Praktijkorkesten: Brass Band Merum, Koninklijke Harmonie van Thorn,
Fanfare Aurora Baexem, Blazers Ensemble Helicon, LBM Jeugdorkest,
Limburgs Fanfare Orkest;
Gastdocenten: Kees Waiboer, Theo Wolters, Hardy Mertens,
Christiaan Janssen, Bas Clabbers;
Samenwerking: in 2018 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met
de LBT om van de afsluitende workshop van het seizoen 2018-2019
(29-6-2019) een multidisciplinaire workshop te maken voor
blaasorkestdirigenten, koordirigenten én slagwerkinstructeurs
Hierdoor is ook het VNK-Limburg bij de samenwerking betrokken.

JEUGD

PROJECTFICHE
Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

U

Le

Voorgenomen doelstellingen
- LBM-lidverenigingen informeren over het vervolg van de
DOOR!-stimuleringsregeling.

Behaalde doelstellingen

Samenvatting project
Limburgse muziekverenigingen, die een
samenwerking aangaan omtrent
muziekonderwijs met een basis- of
middelbare school, kunnen een aanvraag
indienen voor een projectbijdrage vanuit
de stimuleringsregeling van DOOR! Het
doel van deze regeling: het stimuleren van
duurzame samenwerking tussen
muziekverenigingen en primair- of
voortgezet onderwijsscholen die
structureel aan de slag willen met ‘meer
muziek in de klas!’.

- 94 LBM-lidverenigingen hebben een aanvraag voor de DOOR!stimuleringsregeling ingediend;
- 73 aanvragen voldeden aan de juiste criteria en hebben
daarmee een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling
ontvangen;
- De LBM-lidverenigingen zijn via diverse kanalen geïnformeerd
over de mogelijkheden rondom de stimuleringsregeling (ALV,
nieuwsbrief, mailing, website, social media);
- Het HKL heeft zorg gedragen voor de behandeling van de
aanvragen.

PROJECTFICHE
Eurofestival

U

Ex

Voorgenomen doelstellingen
- Organisatie van de 21e editie van het Eurofestival voor
jeugdorkesten;
- Stichting Eurofestival –Music for Youth is uitvoerder en
samenwerkingspartner.

Samenvatting project
Door de samenwerking tussen LBM en
Stichting Eurofestival - Music for Youth
kunnen jonge muzikanten podiumervaring
en ervaring in ensemblespel opdoen.
Hierdoor wordt een bredere doelgroep
bereikt, welke zorgt voor een toename
van het aantal deelnemende
jeugdorkesten. Het uitgangspunt: dat
jeugdorkesten op een leuke en
ongedwongen manier muziek kunnen
maken. Geen concoursdruk, alleen
opbouwende en/of complimenterende
woorden van de jury waar het orkest
verder op kan bouwen.

Behaalde doelstellingen
-

Data in 2018: 14 en 15 april;
Locatie: Cultureel Centrum Don Bosco in Heel;
Deelnemers: 18 orkesten;
Thema: Viva España: Paso Dobles, Flamenco, castagnetten en
cajóns maken de Spaanse cultuur en muziek temperamentvol
en uniek.

PROJECTFICHE
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LBM Jeugdorkest®
Voorgenomen doelstellingen
-

Het werven van een nieuwe dirigent wegens het vertrek van Björn Bus;
Een orkestcommissie samenstellen;
In samenspraak met de dirigent en orkestcommissie een programma
samenstellen.

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
Jeugdige muzikanten uit de hele provincie
een podium te bieden om samen op een
ongedwongen wijze bij bijzondere
gelegenheden te musiceren.

-

-

In april 2018 is Bart Deckers benoemd tot dirigent van het orkest;
Een orkestcommissie bestaande uit muzikanten en 2 externe
sympathisanten is samengesteld;
Het orkest heeft 5 keer gerepeteerd, waaronder 2 repetitiedagen.
Repetities vonden plaats in de fanfarezaal van Sint Joseph in Pey en in
het Patronaat in Sint Joost;
Op 25 augustus 2018 is er een semi open air concert verzorgd in de
circustent tijdens het jaarlijks Sint Rosa festival te Sittard;
Op 13 oktober 2018 heeft het LBM Jeugdorkest als praktijkorkest bij De
Maestro gefungeerd;
Ruim 60 muzikanten hebben deelgenomen aan elk concert;
Ter voorbereiding van de programmering van 2019 heeft een
afvaardiging van het bestuur en de orkestcommissie in december 2018
gesprekken aangeknoopt met het bestuur van Junge Bläserphilharmonie
NRW (het idee is om de muzikale banden tussen de LBM en NRW aan te
halen en een uitwisseling tot stand te brengen).

PROJECTFICHE
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LBM Familieorkest
Voorgenomen doelstellingen
- Het opzetten van het nieuwe initiatief onder de noemer van het
LBM Familieorkest.

Behaalde doelstellingen
-

Samenvatting project
Het orkest is gericht op jeugdleden,
ouders, grootouders en andere
familieleden, die muziek maken. Daarmee
ontstaat een projectorkest over de
generaties heen. Op deze manier draagt
muziek bij aan het samenbrengen van
diverse leeftijdsgroepen.

-

De LBM heeft in samenspraak met dirigent Roger Niese de kaders voor
het nieuwe projectorkest uitgezet (doelstelling en doelgroep formuleren,
inhoudelijk programma bepalen, repetitiedata en –locatie vastleggen,
concertmogelijkheden uitdenken, deelnemers werven);
Tijdens de ALV in het najaar is het project officieel gelanceerd en zijn de
inschrijvingen van start gegaan.

C O M M U N I C AT I E &
PROMOTIE

PROJECTFICHE
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U
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Online platform
Voorgenomen doelstellingen
-

Samenvatting project
Op een positieve manier bijdragen aan de
beeldvorming van de LBM en de
blaasmuziek in Limburg via diverse
kanalen en communicatiemiddelen.

Verbeteren toegankelijkheid website;
Verbeteren van de communicatie met lidverenigingen, muzikanten en
derden via animaties;
Versturen nieuwsbrieven met aansprekende en actuele onderwerpen op
vastgestelde momenten;
Social Media kanalen uitbreiden met Instagram en LinkedIn;
Persberichten wanneer actualiteit hierom vraagt;
Interactie met leden tijdens de algemene ledenvergaderingen
bevorderen.

Behaalde doelstellingen
-

Website verbeterd (tegels op homepage, huisstijl toegepast, geschikt voor mobile
device);
Vier animaties gecreëerd (Algemeen, Concertconcoursen, FJS, Familieorkest);
12 nieuwsbrieven samengesteld en uitgestuurd aan 554 abonnees;
Facebook: 112 berichten naar 2215 volgers per 1/1 tot 2336 per 31/12;
Instagram: 33 berichten naar 422 volgers;
LinkedIn: 21 berichten naar 39 volgers ;
Twitter: 22 tweets naar 708 volgers;
Persbericht: 8 berichten: nieuwe dirigent LBM Jeugdorkest, FJS [2x], LBM DWRS
Familieorkest, LBM Jeugdorkest [2x] LBM Concertconcoursen, De Maestro;
ALV voorjaar: Presentatie “Hoe kun je als vereniging bijdragen aan muziekonderwijs
voor ieder kind?” en presentatie “GRIND – Goede Raad Is Niet Duur”;
ALV najaar: Ger Koopmans, Schiffler-sextet bij introductie LBM Familieorkest.

PROJECTFICHE
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LEF!
Voorgenomen doelstellingen
-

-

Samenvatting project

Behaalde doelstellingen
-

Televisieserie over jonge muziektalenten
binnen fanfares en harmonieorkesten
(winnaars van de Finale Jonge Solisten)
om de passie voor (klassieke) muziek
samen met doorgewinterde artiesten uit
te dragen en te tonen op televisie aan de
wereld buiten de blaasmuziek.

Samen met L1 jonge muziektalenten uit de wereld van harmonieën en fanfares (de
winnaars per divisie uit de jaarlijkse Finale Jonge Solisten) de gelegenheid bieden
om hun passie voor (klassieke) muziek uit te dragen en te tonen aan de wereld
buiten de blaasmuziek;
Samenwerken met doorgewinterde artiesten en presentator;
In voorjaar 5 uitzendingen op TV (L1) en in najaar 5 opnames voor uitzendingen in
voorjaar 2019;
Evaluatie door LBM met L1 en presentator.

-

-

In het voorjaar zijn de afleveringen met de winnaars van de Finale Jonge Solisten
2017 op TV geweest. De winnaars: Cas Limpens, (kleine trom), Cailean Paas
(dwarsfluit), Lynn Tijssen (Hoorn), Janneke Hermans (Dwarsfluit), Nina Smeets
(Dwarsfluit) en Camiel Lemmens (hoorn);
Op 27 en 28 oktober zijn opnames gemaakt voor 5 nieuwe afleveringen (in voorjaar
2019 op L1 TV) met Dylano Driessens, (kleine trom), Kasper Punt (dwarsfluit), Tom
Linssen (sopraan saxofoon), Alexandra Grispen (alt-saxofoon) en Ward Vissenberg
(klarinet);
Tevens plannen gemaakt voor een reeks herhalingen uit seizoen 3 (2017) in
voorjaar 2019;
Presentator: Sef Thissen;
Evaluatie: 7 mei. Aanwezig: Silvia Segers-Weusten, Leo Houben, Sef Thissen en
Dorrie Besouw.

Samenwerking
Voor het tot stand komen van het programma LEF! werkt de LBM nauw samen met
provinciale omroep L1 TV, Sef Thissen Music en met diverse artiesten.

PROJECTFICHE
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Blaasmuziekfonds
Voorgenomen doelstellingen
- Het zichtbaar maken van bijzondere projecten afkomstig uit de
HAFA-wereld.

Behaalde doelstellingen

Samenvatting project
De regionale omroep L1 en de LBM
ontwikkelen samen projecten om de
cultuur van harmonie- en
fanfareverenigingen nog meer zichtbaar te
maken. Om de projecten te financieren
hebben beide partijen budget
gereserveerd voor een blaasmuziekfonds
(€ 100.000,- in totaal). Uit het fonds
worden blaasmuziekinitiatieven
gefinancierd die L1 via al haar kanalen
(radio, tv, online) bij het publiek brengt.
Het bijzondere aan deze samenwerking is
dat verenigingen en individuen zelf ideeën
kunnen aandragen waarmee de
blaasmuziek in de kijker wordt gezet.

- De LBM heeft in 2018 samen met L1 en het HKL
22 aanvragen beoordeeld. Hiervan zijn er twee gehonoreerd:
- Limburg Doc: Superfanfaar (Veer make es 1 meziek). Dit
is een documentaire over de samenwerking tussen 5
fanfares, waarin iedere vereniging apart kort in beeld
wordt gebracht (weergave van de identiteit van de
vereniging), waarna de samenwerking te zien is met als
eindpunt een groots concert in de schouwburg in Sittard.
- Emil en de Blaasmuziek: reportages over
concoursdeelnemers waarin de weg naar de LBM
Concertconcoursen per vereniging in beeld wordt
gebracht.

PROJECTFICHE

Ei

U

Ex

Blaasmuziek TV [BMTV]
Voorgenomen doelstellingen
- Concertconcoursen live streamen;
- Content via Maurice Nijsten film- en televisieproducties
[documentaire Hardy Mertens];
- Emil & de Blaasmuziek.

Behaalde doelstellingen
Samenvatting project
Blaasmuziek TV (BMTV) is een landelijk
internet TV kanaal met als doel meer
aandacht te krijgen voor amateurmuziek
in Nederland. Dit internet TV kanaal is
aanvullend aan ons Online Platform.

- Livestream LBM Concertconcoursen op zondag 14 oktober 2018:
- Via Facebook 5.824 views
- Via YouTube 15.771 views
- Livestream LBM Concertconcoursen op zondag 21 oktober 2018:
- Via Facebook 7.058 views
- Via YouTube 12.921 views
- Voorbereidingen getroffen voor drie workshops ‘Video’s maken
met je smartphone’ door Maurice en Denise Nijsten, om uit te
voeren in 2019.
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1.1 Balans per 31 december 2018
Na voorstel resultaatbestemming
ACTIVA
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Voorraden

(1)

5.547

2.937

Overige vorderingen en overlopende activa

(2)

7.374

9.571

Liquide middelen

(3)

179.852

105.172

192.773

117.680

PASSIVA
31 december 2018
€
€
Eigen vermogen
Algemene reserve

Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2017
€
€

(4)
153.506

(5)

57.647
153.506

57.647

39.267

60.033

192.773

117.680
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1.1 Exploitatierekening over 2018
ALGEMEEN
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Subsidiebaten

(6)

193.657

190.292

96.724

Directe inkomsten

(7)

70.243

67.900

77.891

263.900

258.192

174.615

Inkoopkosten

(8)

25.624

25.500

24.607

Personeelskosten

(9)

77.196

77.196

77.196

Huisvestingskosten

(10)

13.096

13.096

13.096

Bestuurskosten

(11)

15.293

14.550

12.875

Kantoorkosten

(12)

8.238

5.400

4.395

Algemene kosten

(13)

1.110

2.750

18.108

Financiële lasten

(14)

462

400

506

141.019

138.892

150.783

122.881

119.300

23.832

Resultaat algemeen
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ACTIVITEITEN
Realisatie
2018
€
ORGANISATIE
Projectfiche Kenniscentrum
Baten
Lasten

Realisatie
2017
€

(15)

Projectfiche Verenigingscoaching
Baten
Lasten

(16)

Projectfiche Ledentool
Baten
Lasten

(17)

MUZIKALE ONTWIKKELING
Projectfiche HAFABRA-muziekexamens
Baten
Lasten

Begroting
2018
€

3.760
-3.760

2.000
-2.000

-

-

10.000
-10.000

-

9.289
10.440
-1.151

10.000
10.000
-

10.458
10.458
-

1.098
1.375
-277

750
1.750
-1.000

1.075
1.015
60

3.640
-3.640

200
3.750
-3.550

225
2.700
-2.475

1.741
5.512
-3.771

1.200
4.600
-3.400

1.733
4.101
-2.368

6.352
6.852
-500

250
-250

250
-250

(18)

Projectfiche Solistenconcoursen
Baten
Lasten

(19)

Projectfiche Finale Jonge Solisten
Baten
Lasten

(20)

Projectfiche Masterclasses
Baten
Lasten

(21)
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Realisatie
2018
€
Projectfiche Concertconcoursen
Baten
Lasten

(22)

Projectfiche Dirigentencursus De Maestro
Baten
Lasten

(23)

JEUGD
Projectfiche Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!
Baten
Lasten

(25)

Projectfiche LBM Jeugdorkest
Baten
Lasten

(26)

Projectfiche LBM Familieorkest
Baten
Lasten

(27)

Projectfiche LEF!
Baten
Lasten

Realisatie
2017
€

12.513
37.172
-24.659

20.100
19.650
450

9.215
13.668
-4.453

8.247
12.200
-3.953

8.800
13.550
-4.750

5.603
12.552
-6.949

-

-

-

2.000
-2.000

2.000
-2.000

2.000
-2.000

8.881
6.640
2.241

21.500
24.900
-3.400

26.055
16.509
9.546

150
-150

-

-

(24)

Projectfiche Eurofestival
Baten
Lasten

COMMUNICATIE & PROMOTIE
Projectfiche Online platform
Baten
Lasten

Begroting
2018
€

(28)
21.635
8.037
13.598

5.500
13.000
-7.500

-

-

48
-48

(29)
-
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Realisatie
2018
€
Projectfiche Blaasmuziekfonds
Baten
Lasten

(30)

Projectfiche Blaasmuziek TV
Baten
Lasten

(31)

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

14.978
13.978
1.000

15.000
-15.000

-

15.000
15.000
-

15.000
-15.000

-

Resultaat activiteiten

-27.022

-67.400

-8.937

RESULTAAT TOTAAL

95.859

51.900

14.895
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1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is opgericht op 6 augustus 1939. De rechtspersoon is feitelijk
gevestigd op Steegstraat 5, 6041 EA te Roermond, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
40175617.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen bestaan voornamelijk uit het zich ten doel
stellen de beoefening van de instrumentale muziek te bevorderen, de gezamenlijke belangen te behartigen, mee
te werken aan de bloei van de bij de bond aangesloten muziekgezelschappen en aan de verheffing van het
cultureel-maatschappelijk leven in de provincie Limburg.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 Organisaties
zonder winststreven, zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs, dit is meestal de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
In de balans en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Presentatievaluta en functionele valuta
De functionele valuta van de rechtspersoon is de euro (€). De presentatievaluta is gelijk aan de functionele
valuta.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de verkrijgingsprijs te verminderen met de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van incourantheid van de voorraden. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden.
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Kortlopende vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn
meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen. Kortlopende vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. De
liquide middelen staan indien en voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen
kan worden beschikt voor het doel waarvoor de rechtspersoon is opgericht, wordt aangeduid als algemene
reserve.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na eerste verweerking
worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale
waarde. Kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en lasten. Baten worden verantwoord in
het verslagjaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben, dan wel voorzienbaar zijn.
Subsidiebaten
Subsidieopbrengsten worden verantwoord in het boekjaar waarvoor zij zijn toegekend.
Directe inkomsten
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De
kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Inkoopkosten
Onder de inkoopkosten wordt verstaan de directe aan de geleverde diensten toe te rekenen kosten.
Personeelskosten
Personeelskosten betreffen de vanuit het Huis van de Kunsten doorbelaste salariskosten inzake secretariële,
financiële en andersoortige ondersteunende diensten waarvan de rechtspersoon gebruik maakt gedurende het
verslagjaar.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen,
respectievelijk aan derden betaalde interest. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.
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1.4 Toelichting op balans per 31 december 2018

(1) Voorraden
31 december 2018
€
Voorraden insignes, diploma's, e.d.

31 december 2017
€

5.547
5.547

2.937
2.937

Ten aanzien van de per 31 december 2018 aanwezige voorraad wordt, evenals voorgaand jaar, een voorziening voor
incourantheid niet noodzakelijk geacht.

(2) Overige vorderingen en overlopende activa
Te vorderen Motiegelden
Overige vorderingen

7.374
7.374

530
9.041
9.571

21.630
158.222
179.852

19.957
85.215
105.172

De vorderingen hebben een verwachte looptijd korter dan één jaar.

(3) Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

De per balansdatum aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vereniging.

(4) Eigen vermogen
2018
€
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar
Saldo per 31 december

2017
€
57.647
95.859
153.506

42.752
14.895
57.647

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat boekjaar te bestemmen aan de algemene
reserve. Vooruitlopend op dit besluit is het resultaat reeds als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

(5) Overige schulden en overlopende passiva
31 december 2018
€
Waarborgsommen en inschrijfgelden
Rekening-courant Huis voor de Kunsten Limburg
Rekening-courant Stichting Dag van de Blaasmuziek
Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen

1.200
13.524
24.543
39.267

31 december 2017
€
900
8.675
2.828
47.630
60.033

Over de rekeningen-courant wordt, mede gezien de beperkte omvang van het gemiddelde saldo gedurende het
boekjaar, geen rente berekend. Omtrent aflossingsverplichtingen of zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt.
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1.5 Toelichting op exploitatierekening over 2018
Realisatie
2018
€
(6) Subsidiebaten
Structurele subsidie Provincie Limburg
Incidentele subsidie Provincie Limburg
Overige subsidies

(7) Directe inkomsten
Contributies
Insignes en aanverwanten
Overige baten

(8) Inkoopkosten
Inkopen insignes en aanverwanten

(9) Personeelskosten
Personeelskosten doorbelast vanuit HKL

(10) Huisvestingskosten
Huisvestingskosten doorbelast vanuit HKL

(11) Bestuurskosten
Bestuursvergoeding incl. reis- en verblijfkosten
Reiskosten doelgroepen KNMO
Vergaderkosten incl. kaderdagen
Kosten beleidsplan/werkplan/jaarverslag
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Overige bestuurskosten

(12) Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Contributies en abonnementen
Automatiseringskosten
Porti- en telefoonkosten
Drukwerk
Overige kantoorkosten

(13) Algemene kosten
Kosten PR en communicatie
Overige kosten

165.292
28.365

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

193.657

165.292
25.000
190.292

96.724
96.724

37.185
33.058
70.243

37.400
30.000
500
67.900

37.570
31.811
8.510
77.891

25.624
25.624

25.500
25.500

24.607
24.607

77.196
77.196

77.196
77.196

77.196
77.196

13.096
13.096

13.096
13.096

13.096
13.096

9.002
449
5.663
127
52
15.293

9.500
1.000
3.500
300
250
14.550

7.763
810
4.162
140
12.875

83
3.059
1.687
3.409
8.238

100
50
1.000
2.000
2.000
250
5.400

294
498
2.288
1.315
4.395

1.110
1.110

2.500
250
2.750

18.108
18.108
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Realisatie
2018
€
(14) Financiële baten en lasten
Bankkosten

(15) Projectfiche Kenniscentrum
Baten
Overige baten
Lasten
Inventarisatie fiscale risico's
Bijdrage inzake AVG-inventarisatie

(16) Projectfiche Verenigingscoaching
Baten
Overige baten
Lasten
Bijdrage LBM

(17) Projectfiche Ledentool
Baten
Middelen Provincie Limburg
Lasten
Uitbreiding functionaliteit

(18) Projectfiche HAFABRA-muziekexamens
Baten
Opbrengsten examens
Lasten
Accommodatie en organisatie
Examinatoren en docenten
Overige lasten

(19) Projectfiche Solistenconcoursen
Baten
Opbrengsten geauspicieerde solistenconcoursen
Lasten
Jury en docenten
Overige lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

462
462

400
400

506
506

-

-

-

1.210
2.550
3.760

2.000
2.000

-

-

-

-

-

10.000
10.000

-

9.289
9.289

10.000
10.000

10.458
10.458

10.440
10.440

10.000
10.000

10.458
10.458

1.098
1.098

750
750

1.075
1.075

617
758
1.375

500
1.000
250
1.750

57
958
1.015

200
200

225
225

3.500
250
3.750

2.700
2.700

3.640
3.640
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Realisatie
2018
€
(20) Projectfiche Finale Jonge Solisten
Baten
Inschrijfgelden en entreebaten
Lasten
Accommodatie en organisatie
Jury en docenten
Overige lasten

(21) Projectfiche Masterclasses
Baten
Overige baten
Lasten
Accommodatie en organisatie
Docenten en orkesten

(22) Projectfiche Concertconcoursen
Baten
Deelnemersbijdragen
Entreegelden
Sponsoring
Lasten
Accommodatie, organisatie en ondersteuning
Juryvergoeding
Drukwerk
Overige lasten

(23) Projectfiche Dirigentencursus De Maestro
Baten
Deelnemersbijdragen De Maestro
Lasten
Accommodatie en organisatie
Vergoeding (gast)docenten
Orkestvergoedingen
Overige lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

1.741
1.741

1.200
1.200

1.733
1.733

4.823
497
192
5.512

3.800
550
250
4.600

2.883
513
705
4.101

6.352
6.352

-

-

6.852
6.852

250
250

250
250

1.000
10.613
900
12.513

1.600
16.900
1.600
20.100

600
7.265
1.350
9.215

32.829
1.932
2.411
37.172

13.250
2.800
3.100
500
19.650

10.657
1.027
1.624
360
13.668

8.247
8.247

8.800
8.800

5.603
5.603

1.150
7.928
2.500
622
12.200

1.600
7.750
3.700
500
13.550

2.496
5.840
3.364
852
12.552
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Realisatie
2018
€
(24) Projectfiche Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!
Baten
Middelen Provincie Limburg
Lasten
Bijdragen LBM aan individuele projecten

(25) Projectfiche Eurofestival
Baten
Overige baten
Lasten
Promotiebijdrage LBM

(26) Projectfiche LBM Jeugdorkest
Baten
Middelen Provincie Limburg
Sponsoring
Eigen bijdragen
Lasten
Accommodatie, organisatie en ondersteuning
Dirigent en docenten
Inhuur artiesten
Muziekarrangementen en aanverwant drukwerk
Reis-, verblijf- en vervoerskosten
Overige lasten

(27) Projectfiche LBM Familieorkest
Baten
Middelen Provincie Limburg
Eigen bijdragen
Overige baten
Lasten
Accommodatie, organisatie en ondersteuning
Dirigent en docenten
Inhuur artiesten
Muziekarrangementen en aanverwant drukwerk
Reis-, verblijf- en vervoerskosten
Overige lasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

7.500
1.381
8.881

7.500
9.500
4.500
21.500

7.500
15.635
2.920
26.055

2.225
2.748
1.192
55
420
6.640

8.400
6.800
3.200
3.250
3.250
24.900

5.570
5.704
559
1.616
300
2.760
16.509

-

-

-

150
150

-

-
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Realisatie
2018
€
(28) Projectfiche Online platform
Baten
Middelen Provincie Limburg
Lasten
Digitaliseren archief LBM
Communicatie (nieuwsbrief en animaties)

(29) Projectfiche LEF!
Baten
Middelen Provincie Limburg
Overige baten
Lasten
Lasten LEF!

(30) Projectfiche Blaasmuziekfonds
Baten
Overige baten
Lasten
Bijdrage LBM Blaasmuziekfonds

(31) Projectfiche Blaasmuziek TV
Baten
Overige baten
Lasten
Lasten Blaasmuziektv.nl

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

21.635
21.635

5.500
5.500

-

8.037
8.037

5.500
7.500
13.000

PM
-

PM
-

-

PM
-

PM
-

-

14.978
14.978

-

-

13.978
13.978

15.000
15.000

-

15.000
15.000

-

-

15.000
15.000

15.000
15.000

-

48
48

13

JAARREKENING 2018
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN TE ROERMOND

Analyse van afwijkingen tussen realisatie en begroting
Activiteiten - Kenniscentrum
Waar in de begroting rekening is gehouden met kosten in het kader van inventarisatie omtrent eisen vanuit de AVG,
is als gevolg van de in de tweede helft van 2018 toegezegde hogere subsidiebijdrage vanuit de Provincie Limburg, de
inventarisatie van fiscale risico's versneld opgestart. Omdat de subsidiebijdrage niet geoormerkt is voor specifieke
doeleinden, is deze niet aan het project toegerekend, maar onder de generieke subsidiebaten verantwoord.
Activiteiten - Verenigingscoaching
Waar het project verenigingscoaching in 2018 is opgestart, zijn de aanloop- en opstartkosten gedekt vanuit middelen
van het HKL, daar dit project in gezamenlijkheid met andere bonden is opgestart. Deze kosten derhalve niet voor
rekening gekomen van de LBM. Hierdoor vallen de feitelijke lasten lager uit dan de begrote lasten. De afwijking
vloeit derhalve voort uit de wijze van financiering van initiële kosten, niet uit de mate van
uitgevoerde activiteiten.
Activiteiten - Masterclasses
De stijging in de kosten en opbrengsten hangt samen met de workshops welke zijn georganiseerd in samenwerking
met het Metropole Orkest. Na uitstel hebben deze workshops uiteindelijk 2018 plaatsgevonden. De workshops van
het Metropole Orkest zijn in aanmerking gekomen voor dekking door de Provincie Limburg vanuit de Motiegelden.
De overige kosten ad € 500 betreffen de kosten voor een tweetal masterclasses voor solisten.
Activiteiten - Concertconcoursen
De daling in de baten is het gevolg van het feit dat 16 deelnemende verenigingen geraamd waren en feitelijk 10
verenigingen hebben deelgenomen aan de concertconcoursen. De lasten stijgen hoofdzakelijk als gevolg van de
portretten die van de deelnemende verenigingen zijn gemaakt door L1 en welke op televisie zijn uitgezonden.
Als gevolg van de verhoogde subsidiebaten is er voor gekozen op deze wijze via de media meer ruchtbaarheid aan
de concertconcoursen te geven middels een kijkje achter de schermen bij de deelnemende verenigingen.
Activiteiten - LBM Jeugdorkest
In 2018 zijn minder activiteiten uitgevoerd dan op voorhand voorgenomen waren. Hierdoor zijn zowel de baten als
de lasten lager uitgevallen. Omdat de toegekende subsidie ad € 7.500 los van het aantal uitgevoerde activiteiten is
toegekend, is deze ongewijzigd ten opzichte van de begroting. Deze subsidie is de voornaamste trigger voor het
gerealiseerde positieve resultaat op dit project.
Algemeen - Online platform
In 2018 is als afwikkeling van de Motiegelden een bijdrage van Provincie Limburg ontvangen welke de dekking
betreft voor een gedeelte van de kosten 2017 en een gedeelte van de kosten 2018. Daar deze mogelijkheid tot
afrekening ten tijde van het gereedkomen van de begroting niet bekend was, zijn deze baten niet begroot.
De opdracht tot digitalisering van het archief van de LBM is reeds in 2017 verstrekt. Vanwege interne wisselingen
bij de dienstverlener, heeft dit project een langere doorlooptijd dan initieel ingeschat. Naar verwachting zullen
de zaken in 2019 worden afgerond
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JAARREKENING 2018
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN TE ROERMOND
Activiteiten - Blaasmuziekfonds
In 2018 liggen de lasten in lijn met de begroting, waarbij als gevolg van subsidiëring van deze lasten het feitelijke
resultaat nihil bedraagt. Ten tijde van de begroting waren geen middelen voorhanden ter dekking van deze
kosten. Op grond van de uitgevoerde activiteiten zijn deze bestedingen in aanmerking gekomen voor dekking vanuit
de Motiegelden van Provincie Limburg.
Activiteiten - Blaasmuziek TV
In 2018 liggen de lasten in lijn met de begroting, waarbij als gevolg van subsidiëring van deze lasten het feitelijke
resultaat nihil bedraagt. Ten tijde van de begroting waren geen middelen voorhanden ter dekking van deze
kosten. Op grond van de uitgevoerde activiteiten zijn deze bestedingen in aanmerking gekomen voor dekking vanuit
de Motiegelden van Provincie Limburg.
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TOELICHTING AGENDAPUNT 8
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

8

Onderwerp
Opsteller

Lezing Arthur Jaschke - Waarom bestaat muziek en hoe beïnvloedt
het ons?
Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Arthur Jaschke verzorgt een presentatie met als thema waarom
bestaat muziek en hoe beïnvloedt het ons?
Arthur Jaschke
Waarom bestaat muziek en hoe beïnvloedt het ons?
De meeste mensen zouden zeggen dat ze graag naar (bepaalde
soorten) muziek luisteren. Maar wat weten we eigenlijk van wat
muziek met ons doet? In deze lezing zullen we ons concentreren op
de invloed van muziek op ons als individu, inclusief de effecten van
muziek op onze hersenen. Hoe beïnvloedt muziek ons? Wat doet
het met onze gemoedstoestand [of: welzijn] en ons functioneren?
Bovendien, hoe kunnen op muziek gebaseerde therapieën en
interventies worden gebruikt bij de revalidatie van deze populatie?
Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 9.a.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

9.a.

Onderwerp

Informatie Concertconcoursen 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting De LBM Concertconcoursen 2019 worden gehouden op zondag 20
en 27 oktober in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. Dit jaar
presenteren 11 muziekgezelschappen uit verschillende divisies en
secties hun muzikale kwaliteiten. De jury bestaat dit jaar uit Dick
Bolt, Durk Lautenbach en Jan van der Roost. De organisatie is in
handen van de LBM met ondersteuning van Koninklijke Harmonie
Eendracht Maakt Macht uit Wessem en Koninklijke Harmonie St.Caecilia uit Echt.

Advies/Acties

Bijlagen

Indeling Concertconcoursen 2019

LBM Concertconcoursen 2019
zondag 20 oktober 2019
Blok 1
vanaf 17.00 uur

Fanfare-4

Fanfare St.-Aldegondis

Maasbree

Harmonie-3

Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia

Banholt

Harmonie-3

Harmonie St.-Michael

Heugem-Maastricht

Harmonie-3

Harmonie De Vriendenkring

Well

Brassband-1

Brass Band Merum

Herten

Harmonie-3

Harmonie Amicitia

Vilt (Valkenburg a/d Geul)

Harmonie-2

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia

Hoeselt (België)

Fanfare-2

Muziek Vereniging Ons Genoegen

Oirlo

Blok 2

Fanfare-1

Fanfare De Maasgalm

Elsloo

vanaf 18.10

Fanfare-1

Fanfare Sint Cecilia

Herten

Fanfare-1

Fanfare St.-Joseph

Pey

zondag 27 oktober 2019
Blok 1
vanaf 14.30

TOELICHTING AGENDAPUNT 9.b.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

9.b.

Onderwerp

Data Concertconcoursen 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting De LBM Concertconcoursen 2020 worden gehouden op zondag 25
oktober en zondag 1 november.

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 10
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

15 juni 2019

Agendanummer

10

Onderwerp

Verenigingsondersteuning

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Culturele verenigingen kunnen bij het Huis voor de Kunsten Limburg
aankloppen voor advies en ondersteuning.
Consulent muziek, Silvia Segers-Weusten geeft een toelichting op
de loketfunctie van het Huis voor de Kunsten Limburg en de
stimuleringsregeling verenigingsondersteuning, die het Huis in
samenwerking met de koepelorganisaties Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(LBT), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en
Toneelhuis LFA heeft opgezet om verenigingsondersteuning in
Limburg een stevige impuls te geven.
Advies/Acties

Bijlagen

HKL infoblad loketfunctie en stimuleringsregeling
verenigingsondersteuning

VERENIGINGSONDERSTEUNING
Culturele verenigingen kunnen bij het Huis voor de Kunsten Limburg
aankloppen voor advies en ondersteuning. Als provinciaal loket
Verenigingsondersteuning heeft het Huis goed zicht op de uitdagingen en
kansen voor culturele verenigingen. Eenvoudige vragen kunnen vaak al met één
telefoontje of mailtje beantwoord worden. Of de vereniging krijgt het advies
om aan één van de door het Huis georganiseerde cursussen en
coachingstrajecten deel te nemen. Is de vraag complexer, dan volgt een
intakegesprek op basis waarvan de consulenten van het Huis de
ondersteuningsvraag en -behoefte van een vereniging in kaart brengen en
advies op maat geven. Kan het Huis de vraag niet zelf beantwoorden, dan
wordt de vereniging in contact gebracht met externe coaches.
STIMULERINGSREGELING
2019
Het Huis heeft in samenwerking met
koepelorganisaties Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM),
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(LBT), Verbindend Netwerk Koorzang
Limburg (VNK-L) en Toneelhuis LFA een
stimuleringsregeling opgezet om
verenigingsondersteuning in Limburg een
stevige impuls te geven.

VOOR WIE?
Verengingen die te maken hebben met
bestuurlijke, financiële, beleidsmatige,
artistieke of organisatorische uitdagingen
kunnen een beroep doen op de
stimuleringsregeling. De vereniging dient
aangesloten te zijn bij de LBM, LBT, het
VNK-L of Toneelhuis LFA.

WAT?
•
•
•
•

Vergoeding van maximaal 50% van de
coachingskosten (ook als meerdere verenigingen
samen een traject volgen);
met een maximum € 500,- per traject;
coaching door een erkende coach;
de regeling geldt in 2019.

HOE?
•
•
•
•
•

•

De verenging neemt contact op met het Huis;
er volgt een intakegesprek met een consulent van
het Huis;
de consulent brengt een schriftelijk advies uit dat
de basis vormt voor de toekenning van een
financiële bijdrage;
het Huis brengt de vereniging in contact met een
coach;
de vereniging volgt een coachingstraject;
na afronding volgt een evaluatie op basis waarvan
het Huis de financiële bijdrage uitkeert.

INFO?
•

www.hklimburg.nl/verenigingsondersteuning

Contactpersoon LBT: Rob Janssen, consulent muziek T: 0475 399 285 • E: rjanssen@hklimburg.nl
Contactpersoon Toneelhuis LFA: Chantal Lambie-Boosten, consulent theater T: 0475 399 293 • E: clambie@hklimburg.nl
Contactpersoon LBM & VNK-Limburg: Silvia Segers-Weusten, consulent muziek T: 0475 399 264 • E: ssegers@hklimburg.nl
Steegstraat 5 • 6041 EA Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond
www.hklimburg.nl • Facebook: www.facebook.com/huisvdkunsten • Twitter: @huisvdkunsten

