Agenda
Algemene Ledenvergadering
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Zaterdag 2 november 2019 aanvang 09.30 uur
1. Muzikale opening door Brass Ensemble Koperpoets
2. Opening door de voorzitter en inventarisatie voor de rondvraag
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 15 juni 2019

Bijlage 1

4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Werkplan 2020

Bijlage 2

6. Begroting 2020

Bijlage 3

7. Gastspreker Ben van Cranenburgh - Muziek en brein
8. Concertconcoursen
a. Terugblik Concertconcoursen 2019
b. Loting ondersteuning Concertconcoursen 2020

Bijlage 4

9. Finale Jonge Solisten
a. Vooruitblik Solistenconcoursen en Finale Jonge Solisten 2020
b. Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020

Bijlage 5

10. Verenigingsondersteuning - Toekomst
11. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering - voorstel: zaterdag 6 juni 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering
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Onderwerp

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 15-06-2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting

Advies/Acties

Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 15-06-2019

Bijlagen

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering dd. 15-06-2019

Conceptverslag
ALV d.d. 15-06-2019
1. Muzikale opening door MOSA Brass
De aanwezigen worden welkom geheten met muziek van koperkwintet MOSA Brass, bestaande
uit jonge professionele musici uit Nederlands en Belgisch Limburg. De voorzitter laat weten dat
ook andere ensembles zich kunnen aanmelden voor een kort optreden tijdens de Algemene
Ledenvergadering.
2. Opening door de voorzitter en inventarisatie voor de rondvraag
Gouverneur Bovens heeft zich afgemeld.
De bestuursleden dhr. P. Derks, dhr. M. Gordijn zijn eveneens verhinderd.
Eén van de aanwezigen heeft een vraag over de regeling van de FEMU voor het kopiëren van
bladmuziek.
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 3 november 2018
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Dirigentenworkshop De Maestro
De laatste workshop uit de serie, op zaterdag 29 juni, heeft een multidisciplinair karakter en is
bedoeld voor zowel orkestdirigenten, koordirigenten als slagwerkinstructeurs.
Op zaterdag 29 juni wordt ook 75 Jaor Vreej, een compositie van Christiaan Janssen, voor het
eerst ten gehore gebracht. Het werk is speciaal gecomponeerd voor de viering van 75 jaar
bevrijding van Limburg.
b. Finale Jonge Solisten
Op zondag 30 juni a.s. vindt de Finale Jonge Solisten plaats in Cultureel Centrum Don Bosco
in Heel. De jury bestaat uit Frans Hendrikx en Piet Jeegers.
c.

Concerten van het LBM Jeugdorkest
Zaterdag 14 september samen met Junge Bläserphilharmonie NRW.
Zaterdag 21 september ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Concordia Obbicht.

d. Vrijheid maak je samen
Tijdens de theatertour in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg zullen de jeugdige
leden van de Limburgse Koorschool de kinderopera Brundibar opvoeren.
e. Examens
Theorie-examen: zaterdag 28 september 2019.
Praktijkexamen Blazers: zaterdag 23 november 2019.
Praktijkexamen Slagwerk: zaterdag 30 november 2019.
f.

AVG Stappenplan
Veel muziekverenigingen hebben gebruik gemaakt van het AVG Stappenplan. Op 30
september verloopt automatisch de toegang tot het stappenplan. Verenigingen kunnen het
stappenplan blijven gebruiken door het tegen een gunstig tarief te verlengen.

g. Geef je instrument DOOR!
Middels de crowdfundingsactie Geef je instrument DOOR! is o.a. m.b.v. de LBM geld
ingezameld voor de aanschaf van muziekpakketten, samengesteld door Adams
Muziekcentrale. De muziekpakketten worden beschikbaar gesteld aan basisscholen in de
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provincie. De school kan samen met de muziekvereniging gedurende een schooljaar gebruik
maken van het muziekpakket. Na een jaar kan de school de muziekkist tegen een
gereduceerd tarief overnemen of de muziekkist doorgeven aan de volgende school.
5. Bestuursverkiezingen
Vanwege gewijzigde werkomstandigheden is bestuurslid Wesley Jongen o.a. regelmatig
werkzaam buiten de provincie. Hierdoor blijft er nauwelijks tijd over om zich in te zetten voor het
bestuur van de LBM. Hij is in goed overleg afgetreden. Wij danken hem voor zijn inzet.
Jessica Jansen (1995) wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid van de LBM. Ze is geboren in
Venlo en momenteel woonachtig in Hout-Blerick. In 2017 rondde zij haar studie klassiek klarinet af
aan het Conservatorium van Maastricht. Ook heeft ze haar master Nederlands Recht,
specialisatie privaatrecht, in 2018 afgerond en voltooit zij naar verwachting in augustus 2019 haar
master Recht en Arbeid. De jonge juriste is elf jaar spelend lid van de Koninklijke Harmonie van
Thorn, ze geeft klarinetles en dirigeert de jeugdharmonie van Harmonie Sempre Avanti in
Tegelen.
De voordracht wordt bij acclamatie aangenomen.
Het bestuur heeft mevr. Besouw benoemd als vicevoorzitter.
Vanaf 12 juni 2004 is dhr. Evers actief geweest als bestuurslid van de LBM. Na 14 jaar heeft hij
besloten zich niet langer verkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt, in karakteristieke
bewoordingen dhr. Evers voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem het beeld ‘De Trombonist’.
Ook is besloten om dhr. Evers te benoemen als erebestuurslid van de LBM.
Dhr. Evers dankt op zijn beurt het bestuur en benadrukt in zijn dankwoord het belang van
muziekonderwijs op de basisscholen. Hij blijft beschikbaar voor het uitreiken van de insignes.
6. Vaststelling jaarverslag 2018
In het jaarverslag staan alle activiteiten en evenementen beschreven die de LBM in 2018 heeft
georganiseerd. De secretaris, dhr. Nijs, licht de nieuwe opzet van het jaarverslag toe. Er zijn geen
vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
7. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2018
De penningmeester, dhr. Prevoo, geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Er zijn geen
vragen over het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag wordt onder dankzegging
vastgesteld.
a. Mevr. M. Mommers van de kascontrolecommissie krijgt het woord. De boekhouding is op
professionele, transparante, wijze gevoerd. De kascontrolecommissie geeft een positief advies
over de jaarrekening 2018. Ze stelt de algemene ledenvergadering voor om de jaarrekening
2018 vast te stellen en om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over het boekjaar 2018. Dhr. Vervuurt geeft het advies om in eerder stadium bij de
financiën te worden betrokken. Het bestuur wordt het advies gegeven om de begroting ook
door de kascommissie te laten bekijken. Het wordt dan een “auditcommissie”. De
penningmeester zegt toe dit uit te voeren.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
b. Verkiezing kascontrolecommissie
Dhr. Jo Verheesen, Fanfare St. Judocus, St. Joost zal toetreden tot de kascontrolecommissie.
Per 1 januari 2019 maakt de LBM gebruik van het online boekhoudpakket Exact Online.
Lidverenigingen die interesse hebben om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van
hetzelfde pakket kunnen zich melden bij de penningmeester.
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8. Lezing Artur Jaschke – Waarom bestaat muziek en hoe beïnvloedt het ons?
Onderzoeker Artur Jaschke, werkzaam op de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije
Universiteit van Amsterdam, vertelt op enthousiaste wijze over de invloed van muziek op de
neurologische en cognitieve structuren in het brein. Hij laat resultaten zien van verschillende
onderzoeken op het gebied van muziektherapie, bijvoorbeeld bij Alzheimerpatiënten.
9. Concertconcoursen
a. Informatie Concertconcoursen 2019
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 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.
b. Data Concertconcoursen 2020
De LBM Concertconcoursen 2020 worden gehouden op zondag 25 oktober en zondag 1
november.
De KNMO heeft een vernieuwde jurylijst uitgebracht met daarop 12 nieuwe juryleden.
10. Verenigingsondersteuning
Vragen op het gebied van verenigingsondersteuning, over bijvoorbeeld Buma/Stemra, AVG of het
opstellen van een visieplan kunnen gesteld worden bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Gaat
het om een uitgebreider vraagstuk, dan volgt een intakegesprek. Als het Huis de vraag niet zelf
kan beantwoorden, dan wordt de vereniging in contact gebracht met een externe coach.
Vanuit de bijbehorende stimuleringsregeling kunnen verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM
een financiële bijdrage krijgen voor een coachingstraject op bestuurlijk, financieel of beleidsmatig
gebied. Vanuit de stimuleringsregeling wordt maximaal 50% van de coachingskosten vergoed met
een maximum van € 500,00 euro per traject. De LBM matcht deze financiële bijdrage met een
maximum van € 500,00 euro per traject voor LBM-lidverenigingen, dus is maximum € 1.000,00
beschikbaar. Meer informatie hierover is op te vragen bij Silvia Segers-Weusten, consulent
Muziek van het Huis voor de Kunsten Limburg.
11. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering - voorstel zaterdag 2 november 2019
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde datum.
12. Rondvraag
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert bij monde van secretaris Willem Salemans: Hoe om
te gaan met de FEMU? De FEMU (Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers) incasseert
vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en verdeelt deze
vergoedingen onder de rechthebbenden. Niet te verwisselen met BUMA/STEMRA.
De vraag is of de vereniging kopieën mag maken van de bladmuziek.
De secretaris legt uit dat de LBM geen oplossing kan bieden. Het is officieel niet toegestaan en
het is aan de vereniging zelf om hierover een beslissing te nemen. De vraag is of het juridisch
houdbaar is dat een vereniging een origineel werk koopt en in het archief als bewijs bewaart en
hiervan één kopie aan het lid als werkkopie ter beschikking stelt. De LBM stelt zich op het
standpunt dat dit toelaatbaar zou moeten zijn.
13. Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.10 uur.
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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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Mededelingen en ingekomen stukken

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Digitale examinering via EARZ
Veel leerlingen werken op school dagelijks met een device om de
stof ook op een digitale manier te verwerken. Als muziekwereld
kunnen we daarin niet achterblijven. Daarom worden de theorieexamens vanaf 2020 ook digitaal afgenomen. Het systeem wat
daarvoor gekozen is, heet EARZ. EARZ heeft zowel een online
omgeving als een app waarin verschillende onderwerpen van de
theorie in spelvorm geoefend kunnen worden. Docenten kunnen in
Earz zelf bepaalde spellen aanpassen en ontwerpen en leerlingen
monitoren, zo kunnen ze bijvoorbeeld in de (theorie)les meer
aandacht besteden aan de onderdelen waarop de leerling minder
scoort.
Omdat de eerste digitale examens in het voorjaar van 2020
plaatsvinden, hebben wij als LBM een speciaal aanbod voor al onze
verenigingen. Wij bieden alle verenigingen een eenjarig
abonnement aan voor EARZ. U kunt als vereniging kiezen tussen
een abonnement voor max. 20 leerlingen of max. 60 leerlingen,
heeft u meer leerlingen, dan kunt u informeren naar de
mogelijkheden voor meer dan 60 leerlingen. Meer informatie
hierover ontvangen de verenigingen per mail.
Omdat de inrichting van de theorieopleiding verandert, organiseert
het Huis voor de Kunsten Limburg een informatiebijeenkomst voor
docenten, - instructeurs en bestuurders over het digitale theorie
examen en de implementatie ervan. Ger Wolthuis zal tijdens deze

bijeenkomst een demo/training verzorgen van EARZ 3.1 voor
muziektheorie-docenten en andere geïnteresseerden. Deelnemers
die actief willen deelnemen moeten een device meenemen
(mobiele telefoon, iPad of laptop). De bijeenkomst vindt plaats op
donderdagavond 7 november a.s. van 18.30-20.30 uur bij
Muziekcentrale Adams, Aziëstraat 17-19, 6014 DA Ittervoort.
Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier, graag vóór 3
november a.s.
LBM Jeugdorkest 2020
In 2020 zal het LBM Jeugdorkest een concert verzorgen i.s.m.
philharmonie zuidnederland (PZN). Het LBM Jeugdorkest zal
namelijk op 4 juli concerteren tijdens een HAFA-concert van PZN.
Voor de pauze zal het jeugdorkest concerteren en na de pauze PZN.
Workshops voor de muzikanten van het jeugdorkest door musici
van PZN behoren tot de voorbereiding van het project.
Verenigingsondersteuning
I.h.k.v. de pilot heeft het Huis tot nu toe 40 vragen van verenigingen
ontvangen. Vanaf de zomervakantie ziet het Huis een duidelijke
stijging in het aantal verenigingen dat zich meldt met een
ondersteuningsvraag. Het zijn met name LBM-lidverenigingen die
zich gemeld hebben met o.a. financiële (25%), juridische (25%) en
bestuurlijke (25%) kwesties. Het merendeel van de vragen kan het
Huis direct zelf oplossen. Met name de bestuurlijke vraagstukken
behoeven een intakegesprek om de hulpvraag verder uit te diepen.
Op dit moment hebben 10 intakegesprekken plaatsgevonden. Het
Huis ontving de meeste ondersteuningsvragen pas na de zomer,
waardoor de intakes pas in het najaar van 2019 plaatsvonden en
coachingstrajecten nu pas worden opgestart.
De gesprekken worden gevoerd door consulenten van het Huis; de
consulenten muziek en theater (die tevens de founding fathers
ondersteunen) en (afhankelijk van de ondersteuningsvraag) een
consulent die gespecialiseerd is in financiering, beleid etc.
Intakegesprekken worden op uniforme wijze gevoerd. Op basis van
de intake geeft het Huis de vereniging een coachingsadvies
(voorstel type traject en bijpassende externe coach). Indien de
vereniging besluit om een coachingstraject met een externe partij
op te starten, komt de vereniging in aanmerking voor een bijdrage
van de stimuleringsregeling van het Huis. De matching die de LBM
in dat kader doet, is waardevol.
Voor veel verenigingen vormen de kosten van een extern
coachingstraject een grote drempel om daadwerkelijk aan de slag te

gaan. Dat laatste is ook de reden waarom het Huis en het kernteam
hebben besloten om de bijdrage vanuit de stimuleringsregeling (nu
max. 50% met een max. van € 500,-) te verhogen tot een bedrag
van maximaal 50% van het factuurbedrag (te overleggen door de
vereniging die financieel en bestuurlijk 'gezond' moet zijn).
Om de loketfunctie van het Huis en de stimuleringsregeling onder
de aandacht te brengen van verenigingen zijn diverse
publiciteitsacties uitgevoerd. Ook heeft het Huis in juni drie
regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij consulenten van het
Huis in gesprek gingen met 90 vertegenwoordigers van lokale
muziek- en toneelverenigingen en koren uit Noord-, Midden- en
Zuid-Limburg en de loketfunctie en stimuleringsregeling
verenigingsondersteuning toelichtten. Gezien de positieve reacties
is het Huis voornemens om in januari 2020 wederom drie
bijeenkomsten te organiseren in de regio. Dit keer rondom thema’s
ledenwerving, financiering en anders verenigen. Drie thema’s die
veelvuldig worden aangestipt door verenigingen die met een
hulpvraag komen. De gezamenlijke aanpak (kruisbestuiving zoals
muziek versus toneel) is tot nu toe van waarde gebleken als het
gaat om best practices en out of the box denken.
Vrijheid maak je samen
De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen
september 2019 en maart 2020 door heel Limburg. De voorstelling
bestaat uit de jeugdopera Brundibár en een uitvoering van lokale
muziekverenigingen die onder andere de compositie 75 Jaor Vreej
ten gehore brengen. De eerstvolgende voorstelling is te zien op
maandag 2 december 2019 in de Schouwburg te Venray. Zondag 1
maart speelt de voorstelling in TheaterHotel De Oranjerie in
Roermond en zondag 8 maart in De Maaspoort in Venlo. Maandag 2
maart wordt de jeugdopera als schoolvoorstelling in Roermond
opgevoerd.
Advies/Acties

Bijlagen
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Werkplan 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Mondelinge toelichting op het werkplan 2020.

Advies/Acties

Vaststelling Werkplan 2020

Bijlagen

Conceptwerkplan 2020

WERKPLAN
2020

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

VOORWOORD
Sinds vorig jaar werkt de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) niet meer met een
beleidsplan, maar met projectfiches. Dit hebben we
enerzijds uit oogpunt van flexibiliteit gedaan, maar
anderzijds ook vanwege het feit dat de dynamiek in
de samenleving, de onzekerheden wat
subsidiestromen betreft etc., het steeds moeilijker
maken om voor een periode van vier of vijf jaar
vooruit te kijken.

Eind 2019/begin 2020 wordt duidelijk op welke
wijze en in welke mate de provincie Limburg de LBM
direct en indirect (via het Huis voor de Kunsten
Limburg) de komende jaren gaat ondersteunen. Dit
is een belangrijke reden waarom de LBM het jaar
2020 als een overgangsjaar ziet. De LBM is
overigens financieel gezond. Bij tegenvallende
(subsidie)inkomsten is er wat 2020 betreft dan ook
geen man overboord! Naar de verdere toekomst
kan het uiteraard wel van invloed zijn op het
jaarprogramma en de afname van diensten van het
Huis voor de Kunsten Limburg.
We gebruiken het overgangsjaar met name ook om
de projectfiches kritisch tegen het licht te houden.
Een paar voorbeelden.

De deelname aan de Maestro viel afgelopen jaar
tegen; er is duidelijk behoefte aan een andere
opzet. Samen met ‘het veld’ gaan we evalueren en
komen we tot een nieuw, passend aanbod. Ook de
Concertconcoursen zullen in een nieuw jasje
worden gegoten. Het jaar 2020 wordt gebruikt om
hier samen met lidverenigingen, dirigenten en
andere betrokkenen over van gedachten te
wisselen, zodat vanaf 2021 (al dan niet fasegewijs)
de nieuwe aanpak in de praktijk kan worden
gebracht. Ook de Verenigingsondersteuning wordt
niet vergeten. Integendeel! Naast maatwerk op
verenigingsniveau zetten we tevens nadrukkelijk in
op het ondersteunen van de verenigingsbesturen.
Zo wordt momenteel, in navolging op de ledentool,
gewerkt aan een financieel pakket.
Gebruiksvriendelijk voor ‘zittende’ en uitdagend
voor nieuwe penningmeesters.
Ook in 2020 willen we de belangen van onze
lidverenigingen zo optimaal als mogelijk behartigen.
Onze missie is immers: muziek laten (be)leven in
Limburg!
LBM. TOONAANGEVEND IN LIMBURG.
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 nieuwe
logo en is de leidraad in dit 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 voorgenomen concrete uitwerking
van het project in 2020, de menskracht die de LBM
zelf levert de ondersteuning die het Huis voor de
Kunsten Limburg (HKL) levert. De te maken kosten
zijn in de separate begroting te vinden. De letters in
de rechterbovenhoek verwijzen naar de thema’s uit
de S-L-E-U-T-E-L waaraan het project invulling geeft.
Ook wordt per project aangegeven welk bestuurslid
verantwoordelijk is.

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
Omschrijving

Menskracht

De LBM is naast organisator van activiteiten ook
belangenbehartiger voor de aangesloten lidverenigingen. De LBM
is één van de founders van het HKL. De LBM vormt met haar
kantoor binnen het HKL een kenniscentrum voor de blaasmuziek
in Limburg en een up-to-date platform en klankbord voor haar
lidverenigingen. De LBM kan opdrachtgeven voor of een bijdrage
leveren aan het vervaardigen van composities voor kleine(re)
bezetting of nieuwe orkestvormen.

HKL: helpdesk voor verenigingen over
diverse onderwerpen (vragen
beantwoorden via telefoon en e-mail);
organisatie van discipline overstijgende,
bestuur ondersteunende workshops; in
kaart brengen en ontsluiten van best
practices/praktijkvoorbeelden

Bestuursleden en medewerkers van de LBM zijn
vertegenwoordigd in diverse landelijke commissies van de KNMO.
Zo zorgt de LBM er mede voor dat ook de landelijke
dienstverlening op peil gehouden wordt en waar nodig verbeterd.

LBM: doorverwijsfunctie naar het HKL;
het ‘invliegen’ van bestuursleden op
specialisme om individuele verenigingen
te ondersteunen tijdens o.a. brainstormsessies; gesprekspartner van KNMO
tijdens overleggen (Bart Nijs en Dorrie
Besouw)

Het HKL fungeert als helpdesk waarbij verenigingen terecht
kunnen met vragen. De LBM (i.s.m. het HKL) verzamelt best
practices van verenigingen met een voorbeeldfunctie om andere
verenigingen te ondersteunen. LBM-bestuursleden worden
eventueel op vraag van verenigingen ingezet om gerichte
ondersteuning te bieden. Het HKL organiseert diverse workshops
voor verenigingsbesturen.

Concrete uitwerking 2020

PROJECTFICHE

S

T

La

Verenigingscoach
Omschrijving

Menskracht
HKL: verzamelen van hulpvragen en
doorsturen naar LBM-bestuursleden
(daar waar mogelijk)
LBM: het invliegen van bestuursleden op
specialisme om individuele verenigingen
te ondersteunen tijdens o.a. brainstormsessies; het opleiden van
verenigingscoaches; evaluatie van inzet
van verenigingscoaches (Peter Derks,
Anoek Wintraecken en Wim Leunissen)

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 LBM-bestuursleden):
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. De coach begeleidt
een vereniging bij de processen en met methoden die
noodzakelijk zijn voor een goed geregisseerde
koers(verandering). Op deze manier worden verenigingen
ontzorgd.

Concrete uitwerking 2020
Het HKL heeft in nauwe samenwerking met de vier founding
fathers een pilot opgezet. De coördinatie van de uitvoering
van deze pilot ligt bij het HKL. Er vindt een periodieke
terugkoppeling plaats op basis waarvan inhoudelijk en/of
organisatorisch geanticipeerd kan worden.

PROJECTFICHE

S

Ei

La

Ledentool
Omschrijving

Menskracht
HKL: helpdesk voor verenigingen over
gebruik van tool; contacten met Sterke
Zet over uitbreiding van
functionaliteiten (i.s.m. LBM)

LBM: evaluatie van tool; overleg met
HKL en Sterke Zet over uitbreiding
functionaliteiten van tool (Bart Nijs en
Stefan Prevoo)

De ledentool is een uniform digitaal ledenadministratiesysteem voor alle verenigingen aangesloten bij de LBM. Het is
ten eerste een goede manier om de ledenadministratie van
een vereniging te digitaliseren. Daarnaast vereenvoudigt het
digitale systeem aanvragen, inschrijvingen en het aanleveren
van gegevens. Tegelijkertijd biedt het digitale systeem
gebruiksgemak op verenigingsniveau. Het faciliteren van een
adequaat werkend systeem hoort ook bij het ontzorgen van
muziekverenigingen. De communicatie tussen de LBM en
haar lidverenigingen wordt daarmee vereenvoudigd. Ook de
andere muziekbonden zijn aan de slag met een dergelijk
administratiesysteem. Hierover hebben ze contact met de
LBM en Sterke Zet.

Concrete uitwerking 2020
De LBM breidt de ledentool uit met andere administratieve
functionaliteiten. Ook wordt gekeken naar een financiële tool
bij voorkeur met een koppeling met de ledentool. Een en
ander wordt ondersteund door het HKL.

MUZIKALE
ONTWIKKELING

PROJECTFICHE

La

Ex

Le

HAFABRA-muziekexamens
Omschrijving

Menskracht
HKL: organisatie van examens
(inschrijvingen beheren, locatie regelen,
indeling maken, examencommissie
samenstellen); zitting in de
examencommissie
LBM: procesbewaker; evaluatie; volgen
van trends binnen KNMO (Dorrie
Besouw en Marjo Schroën)

Een gedegen opleiding is belangrijk voor de kwaliteit van de
blaasmuziek. Het opleiden en toetsen van muzikanten
bevordert de muzikale ontwikkeling van orkesten en
individuele leden. De LBM biedt, in samenwerking met de
LBT, verenigingen die een eigen opleiding hebben de
mogelijkheid om, volgens het landelijk HAFABRARaamleerplan, examens af te nemen in het voor- en najaar.
De LBM neemt een gedeelte van de organisatiekosten hiervan
voor haar rekening. De overige kosten worden door de
examenkandidaten of hun lidvereniging betaald. Bij
voldoende aanmeldingen van een bepaalde vereniging en/of
regio kan in overleg maatwerk geleverd worden.

Concrete uitwerking 2020
De KNMO en daarmee ook de LBM heeft gekozen voor het
digitale muziekexamen EARZ, dat met ingang van 2020 wordt
gebruikt. Het HKL organiseert twee maal per jaar examens
voor LBM- en LBT-leerlingen.

PROJECTFICHE

La

Ex

Le

Solistenconcoursen
Omschrijving

Menskracht
HKL: toewijzen juryleden; evaluatie met
de organisatoren (LBM-lidverenigingen)
LBM: stimuleren van deelname;
prijsuitreiking; evaluatie met de
organisatoren (LBM-lidverenigingen);
verbinden van stakeholders aan het
initiatief; andere LBM-lidverenigingen
stimuleren om solistenconcoursen te
organiseren (Wim Leunissen en Maurice
Gordijn)

In Limburg worden jaarlijks vele solistenconcoursen
georganiseerd. De concoursen zijn gericht op de ontwikkeling
van (jonge) individuele muzikanten. Naast een gedegen
voorbereiding van het gekozen muziekwerk, leert de
deelnemer ook met spanningen om te gaan en te ervaren hoe
het is om te soleren voor publiek. Deze diverse voorrondes
(geauspiciëerde solistenconcoursen) worden door
lidverenigingen van de LBM volgens landelijk vastgestelde
richtlijnen en normeringen georganiseerd .

Concrete uitwerking 2020
De LBM en het HKL ondersteunen de lokale
muziekverenigingen bij de organisatie van de (zeven)
solistenconcoursen.

PROJECTFICHE

T

Ex

Le

Finale Jonge Solisten
Omschrijving

Menskracht
HKL: organisatie van Finale Jonge
Solisten (aanmeldingen beheren, locatie
regelen, indeling maken, juryleden
toewijzen, prijzen regelen); verzorgen
van wedstrijdsecretariaat
LBM: gastheer (entree, kassa, solisten
ontvangen, presentatie, prijsuitreiking);
evaluatie (Wim Leunissen en Maurice
Gordijn)

Met de Finale Jonge Solisten geeft de LBM jonge muzikanten
de kans hun muzikale talenten te tonen. Naast een gedegen
opleiding en het opdoen van podiumervaring, moet de
positief-kritische jurering bijdragen aan de stimulering en
verbetering van de muzikale prestaties van jongeren in
Limburg. Naast de eeuwige roem verdient de solist hiermee
de wisseltrofee en de mogelijkheid om een jaar lang te
studeren aan het Conservatorium Maastricht (na een
toelatingsexamen). Tevens verdient de solist een optreden
tijdens de Concertconcoursen en met het LBM Jeugdorkest ®.
Ten slotte krijgen enkele deelnemers een masterclass
aangeboden.

Concrete uitwerking 2020
Het HKL verzorgt de organisatie van de jaarlijkse Finale Jonge
Solisten en bespreekt mogelijkheden rondom nieuwe prijzen
met partners in het veld (o.a. Conservatorium Maastricht, L1,
philharmonie zuidnederland).

PROJECTFICHE

U

Le

Masterclasses
Omschrijving
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.

Menskracht
HKL: organisatie van masterclasses
(deelnemers informeren,
workshopleiders contacteren, locatie
regelen)

LBM: gastheer (deelnemers ontvangen);
evaluatie (Wim Leunissen en Maurice
Gordijn)

Concrete uitwerking 2020
De LBM bespreekt samen met het HKL en partners in het veld
(o.a. Conservatorium Maastricht, L1, philharmonie
zuidnederland) hoe de masterclasses op een vernieuwde
wijze ingevuld kunnen worden.

PROJECTFICHE

Le

T

Ex

Concertconcoursen
Omschrijving
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 te bieden om hun muzikale
niveau te peilen.

Menskracht
HKL: organisatie van Concertconcoursen
(aanmeldingen beheren, locatie regelen,
indeling maken, juryleden toewijzen,
gasten uitnodigen); verzorgen van
wedstrijdsecretariaat
LBM: sponsorwerving; gastheer
(deelnemers ontvangen, prijsuitreiking);
evaluatie (Noël Lebens, Bart Nijs en
Stefan Prevoo)

Concrete uitwerking 2020
De LBM onderzoekt en werkt alternatieven van
concoursdeelname uit in samenspraak met het HKL en de
KNMO. Het HKL verzorgt de organisatie van de jaarlijkse
Concertconcoursen.

PROJECTFICHE

Ei

U

Ex

De Maestro
Omschrijving

Menskracht
HKL: uitdenken van het inhoudelijke
programma i.s.m. workshopleider;
organisatie van De Maestro
(aanmeldingen beheren, locatie regelen)

LBM: gastheer (deelnemers ontvangen);
evaluatie (Marjo Schroën en (op
verzoek) Léon Evers)

De LBM voelt het mede als haar verantwoordelijkheid dat de
lidverenigingen over kwalitatief goede dirigenten beschikken.
Dirigenten kunnen daarom deelnemen aan een zesdelige
workshop De Maestro onder leiding van Jan Cober. Het doel is
permanente educatie van dirigenten, het vergroten van de
muzikale horizon van dirigenten en verdieping in het vak
dirigeren. De diverse aspecten van het dirigeren worden aan
de hand van thematisch gestructureerde workshops
inhoudelijk belicht. Bij ieder thema vindt tevens een
koppeling naar de praktijk plaats. Bij elke workshop fungeert
een van de lidverenigingen van de LBM als praktijkorkest. Ook
wordt er aandacht besteed aan de niet-muzikale kwaliteiten
waarover een dirigent dient te beschikken, zoals coaching,
motivering en teambuilding.

Concrete uitwerking 2020
Het HKL verzorgt bij voldoende belangstelling de organisatie
van de jaarlijkse dirigentenworkshop De Maestro en voert
gesprekken met workshopleider Jan Cober, de LBM en de LBT
over mogelijke samenwerkingen en inhoudelijke afstemming
voor beide muzikale disciplines.

JEUGD

PROJECTFICHE
Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

U

Le

Omschrijving

Menskracht
HKL: helpdesk voor verenigingen bij het
doen van een aanvraag; beoordelen van
aanvragen
LBM: uitdragen project; bijwonen
(evaluatie-) bijeenkomsten; evaluatie
(Noël Lebens, Dorrie Besouw, Marjo
Schroën en Jessica Jansen)

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!’. Daarmee wordt er een
aanzet gedaan om muziekles voor ieder kind mogelijk te
maken.

Concrete uitwerking 2020
De LBM overlegt met de andere muziekbonden en het
kernteam van DOOR! over samenwerkingsmogelijkheden. De
LBM stimuleert muziekverenigingen om gebruik te maken van
de stimuleringsregeling.

PROJECTFICHE

U

Ex

Eurofestival
Omschrijving

Menskracht
HKL: promotie van Eurofestival
LBM: verbinden stakeholders aan
andere initiatieven voor jeugd;
financiële ondersteuning (Noël Lebens
en Bart Nijs)

De LBM vindt het belangrijk dat jeugd op vroege leeftijd in
aanraking komt met het samen muziek maken. In
jeugdorkesten, schoolorkesten en ensembles krijgen jonge
muzikanten deze gelegenheid geboden. De samenwerking
tussen de LBM en Stichting Eurofestival - Music for Youth
zorgt ervoor dat jonge muzikanten podiumervaring en
ervaring in ensemblespel opdoen. Met deze samenwerking
wordt een bredere doelgroep bereikt, waarmee een toename
van het aantal deelnemende jeugdorkesten gerealiseerd
wordt. De optredens van de orkesten worden beoordeeld
door vakmensen uit de muziekwereld. Het uitgangspunt is dat
de jeugdorkesten op een leuke en ongedwongen manier
muziek kunnen maken. Geen concoursdruk, alleen
opbouwende en/of complimenterende woorden waarmee
het orkest verder kan bouwen.

Concrete uitwerking 2020
De LBM continueert de samenwerking met Stichting
Eurofestival - Music for Youth in de vorm van financiële
ondersteuning en PR via de LBM-kanalen.

PROJECTFICHE

T

Ex

LBM Jeugdorkest®
Omschrijving

Menskracht
HKL: uitdenken van het inhoudelijke
programma i.s.m. LBM, orkestcommissie
en dirigent; ondersteunen tijdens
organisatie

LBM: organisatie concerten LBM
Jeugdorkest ® (aanmeldingen bijhouden,
afspraken met concertpartners maken,
repetities regelen); evaluatie (Dorrie
Besouw en Maurice Gordijn)

Het LBM Jeugdorkest ® is een initiatief van de LBM om
getalenteerde jongeren met een HaFa C-diploma of hoger, een
muzikale uitdaging te bieden door met leeftijdsgenoten op hoog
niveau muziek te maken. In de afgelopen jaren is dit orkest
uitgegroeid tot een volwaardig jeugdharmonieorkest, aangevuld
met enkele bugels en sopraansaxofoons. De doelstelling van het
orkest is marketing van de blaasmuziek en muzikale vorming van
jonge muzikanten. De LBM wil hiermee de blaasmuziek bij
voornamelijk jongeren in Limburg promoten en waar mogelijk ook
daarbuiten door het demonstreren van de kwaliteit van de jonge
Limburgse blaasmuziek. Onder de muzikale vorming van de jonge
muzikanten verstaat de LBM dat jonge muzikanten onder leiding
van een aansprekende dirigent samen met andere talentvolle
muzikanten bijzondere concerten kunnen realiseren. Hierbij
krijgen jonge muzikanten de mogelijkheid tot solo-optredens. Het
orkest functioneert daarnaast als netwerkmoment voor de
deelnemende muzikanten.

Concrete uitwerking 2020
In overleg met de dirigent, de orkestcommissie en het HKL
organiseert de LBM bij voldoende animo enkele
projecten/concerten voor het LBM Jeugdorkest ® .

PROJECTFICHE

Le

Ei

La

LBM Familieorkest
Omschrijving
Dit orkest nieuw initiatief voor een brede doelgroep
muzikanten. 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.

Menskracht
HKL: uitdenken van het inhoudelijke
programma i.s.m. LBM en dirigent;
ondersteunen tijdens organisatie
LBM: uitdenken van nieuw initiatief
i.s.m. HKL; organisatie concerten LBM
Familieorkest (aanmeldingen bijhouden,
afspraken met concertpartners maken,
repetities regelen); evaluatie (Dorrie
Besouw en Jessica Jansen)

Concrete uitwerking 2020
Na een aantal vergeefse pogingen worden nog één keer de
schouders onder de vorming van het LBM Familieorkest gezet.
Dit in overleg en samenwerking met de dirigent en het HKL.

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

PROJECTFICHE

Ei

U

Ex

Online platform
Omschrijving

Menskracht
HKL: bijhouden website; bijhouden
social media; opstellen van nieuwsbrief;
organisatie algemene
ledenvergaderingen

LBM: controleren nieuwsbrief; in
gebruik nemen van nieuwe
communicatiemiddelen (Anoek
Wintraecken)

Een open en aansprekende wijze van communiceren over de
LBM-doelstellingen en activiteiten is van groot belang. Dit
beïnvloedt immers in hoge mate het imago van de
blaasmuziek, van de LBM en van de lidverenigingen. De LBM
blijft aandacht besteden aan de communicatie met de
lidverenigingen. De LBM maakt bij haar communicatie gebruik
van e-mail, website, nieuwsbrieven, persberichten, Twitter,
Facebook en postverzendingen. Daarnaast is er persoonlijk
contact tussen lidverenigingen, bestuursleden en
medewerkers van de LBM. Ook de algemene
ledenvergaderingen (LBM en KNMO) zijn een belangrijk
communicatiemiddel richting te lidverenigingen en andere
muziekbonden. De LBM investeert hiermee in
platformwerking.

Concrete uitwerking 2020
De inzet van diverse communicatiemiddelen (o.a. website,
Facebook, Twitter, LinkedIn, nieuwsbrief, animaties,
persberichten) gebeurt door de LBM met ondersteuning van
het HKL.

PROJECTFICHE

U

T

Ex

(opvolger) LEF!
Omschrijving

Menskracht
HKL: afstemming L1; uitnodigen
solisten; informeren solisten, evaluatie
LBM: uitdragen van initiatief; quotes in
uitzending L1; evaluatie (Dorrie Besouw
en Marjo Schroën)

Vele honderden solisten nemen deel aan deze wedstrijden.
Dit gebeurt echter (te) vaak achter de schermen. De LBM wil
de wereld buiten de blaasmuziek meer laten zien wat er
allemaal gebeurt op dit gebied, wat de jeugd in zijn mars
heeft, hoe leuk het is om muziek te maken. Daarom werkt de
LBM sinds 2014 samen met L1 en Omroep Venlo in het kader
van de televisieserie LEF! over deelnemers aan de
solistenconcoursen en de Finale Jonge Solisten. Jonge
talenten (de winnaars per divisie uit de jaarlijkse Finale Jonge
Solisten) uit de wereld van harmonieën en fanfares krijgen
samen met doorgewinterde artiesten de gelegenheid om hun
passie voor (klassieke) muziek uit te dragen.

Concrete uitwerking 2020
Het HKL verzorgt in afstemming met de LBM en L1 de
organisatie van de tv-opnames van (de opvolger van) LEF! Dit
in een nieuwe setting in de meest brede zin van het woord.

PROJECTFICHE

Ei

U

Ex

Blaasmuziekfonds
Omschrijving

Menskracht
HKL: afstemming met L1; uitdenken en
opzetten van voorwaarden; beoordelen
van aanvragen
LBM: afstemming met L1; uitdragen van
initiatief; beoordelen van aanvragen;
evaluatie; evaluatie (Noël Lebens en
Anoek Wintraecken)

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.

Concrete uitwerking 2020
Het Blaasmuziekfonds wordt geïntegreerd in het nieuwe
samenwerkingsverband tussen de LBM en L1, Blaaskracht
geheten. De LBM beoordeelt samen met het HKL en L1
ingestuurde aanvragen.

PROJECTFICHE

Ei

U

Ex

Blaasmuziek TV
Omschrijving
Blaasmuziek TV is het audiovisuele internetkanaal van de
KNMO en biedt meercamera registraties in prachtig, Full HD
beeld en kraakhelder geluid. De LBM werkt samen met L1 en
de ENGCompany om bijvoorbeeld de Concertconcoursen live
te streamen.

Menskracht
HKL: contacten met L1 en ENGCompany;
content verzamelen
LBM: uitdragen van platform; content
verzamelen (Noël Lebens en Anoek
Wintraecken)

Concrete uitwerking 2020
Blaasmuziek TV wordt geïntegreerd in het nieuwe
samenwerkingsverband tussen de LBM en L1, Blaaskracht
geheten. De LBM verzamelt content om dit medium passend
te vullen.

TOELICHTING AGENDAPUNT 6
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

6

Onderwerp

Begroting 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Mondelinge toelichting op de begroting 2020 door penningmeester
Stefan Prevoo.

Advies/Acties

Vaststelling Begroting 2020

Bijlagen

Conceptbegroting 2020

BEGROTING 2020
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

ALGEMEEN
Begroting
2020

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Subsidiebaten

(1)

190.292

190.292

193.657

Directe inkomsten

(2)

72.000

72.500

70.243

262.292

262.792

263.900

Inkoopkosten

(3)

30.000

25.500

25.624

Personeelskosten

(4)

77.195

77.195

77.196

Huisvestingskosten

(5)

13.096

13.096

13.096

Bestuurskosten

(6)

16.400

15.550

15.293

Kantoorkosten

(7)

6.850

8.050

8.238

Algemene kosten

(8)

1.600

2.750

1.110

Financiële lasten

(9)

600

600

462

145.741

142.741

141.019

116.551

120.051

122.881

Resultaat algemeen

BEGROTING 2020
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

ACTIVITEITEN

ORGANISATIE
Projectfiche Kenniscentrum
Baten
Lasten

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

(10)

Projectfiche Verenigingscoaching
Baten
Lasten

(11)

Projectfiche Ledentool
Baten
Lasten

(12)

MUZIKALE ONTWIKKELING
Projectfiche HAFABRA-muziekexamens
Baten
Lasten

Begroting
2020

4.000
-4.000

5.000
-5.000

3.760
-3.760

10.000
-10.000

10.000
-10.000

-

11.000
-11.000

15.000
-15.000

9.289
10.440
-1.151

1.000
12.000
-11.000

750
1.750
-1.000

1.098
1.375
-277

250
5.100
-4.850

200
4.250
-4.050

3.640
-3.640

2.000
7.000
-5.000

2.000
5.000
-3.000

1.741
5.512
-3.771

2.000
-2.000

2.000
-2.000

6.352
6.852
-500

(13)

Projectfiche Solistenconcoursen
Baten
Lasten

(14)

Projectfiche Finale Jonge Solisten
Baten
Lasten

(15)

Projectfiche Masterclasses
Baten
Lasten

(16)

BEGROTING 2020
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN

Projectfiche Concertconcoursen
Baten
Lasten

(17)

Projectfiche De Maestro
Baten
Lasten

(18)

JEUGD
Projectfiche Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!
Baten
Lasten

Realisatie
2018

€

€

€

11.000
24.100
-13.100

19.500
26.500
-7.000

12.513
17.172
-4.659

5.000
13.000
-8.000

8.000
14.200
-6.200

8.247
12.200
-3.953

-

-

2.000
-2.000

2.000
-2.000

2.000
-2.000

2.000
20.700
-18.700

5.750
25.150
-19.400

8.881
6.640
2.241

PM
-

5.750
17.700
-11.950

150
-150

5.500
2.000
3.500

5.500
11.500
-6.000

21.635
8.037
13.598

25.000
-25.000

25.000
-25.000

-

PM
PM
PM
(20)

Projectfiche LBM Jeugdorkest
Baten
Lasten

(21)

Projectfiche LBM Familieorkest
Baten
Lasten

(22)

Projectfiche LEF!
Baten
Lasten

Begroting
2019

(19)

Projectfiche Eurofestival
Baten
Lasten

COMMUNICATIE & PROMOTIE
Projectfiche Online platform
Baten
Lasten

Begroting
2020

(23)

(24)

BEGROTING 2020
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Projectfiche Blaasmuziekfonds
Baten
Lasten

(25)

Projectfiche Blaasmuziek TV
Baten
Lasten

(26)

Projectfiche Samenwerkingsprojecten
Baten
Lasten

(27)

Begroting
2020

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

5.000
-5.000

25.000
-25.000

14.978
13.978
1.000

25.000
-25.000

25.000
-25.000

15.000
35.000
-20.000

7.500
-7.500

-

-

Resultaat activiteiten

-148.650

-167.600

-27.022

RESULTAAT TOTAAL

-32.099

-47.549

95.859

TOELICHTING AGENDAPUNT 7
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

7

Onderwerp

Gastspreker Ben van Cranenburgh - Muziek en brein

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 8.a.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

8.a.

Onderwerp

Terugblik Concertconcoursen 2019

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Mondelinge toelichting over het verloop van de afgelopen
concoursdagen door secretaris Bart Nijs.

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 8.b.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

8.b.

Onderwerp

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Tijdens de ALV wordt geloot welke lidvereniging de LBM zal
ondersteunen tijdens de Concertconcoursen in 2020.

Advies/Acties

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2020

Bijlagen

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2020
Voorwaarden ondersteuning Concertconcoursen 2020

Loting ondersteuning Concertconcoursen 2020
Met ingang van 1 januari 2014 is de organisatie van de LBM Concertconcoursen enigszins aangepast.
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie van de Concertconcoursen is in handen van de LBM.
De ondersteuning tijdens een van de concoursdagen is per weekend in handen van één LBMlidvereniging.
De LBM Concertconcoursen 2020 worden gehouden op zondag 25 oktober en zondag 1
november.
De locatie is TheaterHotel De Oranjerie, Roermond.
De vergoeding die de ondersteunende vereniging ontvangt, bedraagt € 1.750 per concoursdag.
De ondersteunende vereniging conformeert zich door deel te nemen aan de loting aan een
aantal voorwaarden. Deze zijn in de bijlage vermeld.
Per concoursdag wordt eveneens geloot voor een reserve kandidaat.
Iedere lidvereniging mag zich aanmelden om aan de loting deel te nemen, maar verenigingen
die 5 jaar of langer geleden de Concertconcoursen ondersteund hebben, komen het eerst aan
de beurt.

Indien uw vereniging in aanmerking wenst te komen voor de ondersteuning bij de organisatie van een
Concertconcours in 2020, dan kunt u dit tot uiterlijk 31 oktober a.s. schriftelijk kenbaar maken bij het
Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. LBM, Postbus 203, 6040 AE Roermond of per email:
mwaltmans@hklimburg.nl.
Aan de organisatie van de Concertconcoursen is een aantal voorwaarden verbonden (zie bijlage).
Inschrijving voor de loting betekent dat de vereniging zich conformeert aan deze voorwaarden. Mocht
u hierover nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Mirjam Waltmans (0475399268 of per email: mwaltmans@hklimburg.nl).

Voorwaarden voor de ondersteuning van de Concertconcoursen van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Organisatie
Vanaf januari 2014 worden de Concertconcoursen door de LBM georganiseerd. Tijdens de
concoursdagen leveren lidverenigingen hand- en spandiensten als ondersteunende vereniging.
Ondersteuning
De LBM heeft (afhankelijk van de locatie) tussen de 25 en 30 taken die gedurende een concoursdag
uitgevoerd dienen te worden (orkestbegeleiding, podiumcrew, ontvangst genodigden,
deurbewaking, entrée, etc.). De ondersteunende vereniging zorgt ervoor dat deze taken naar
behoren worden uitgevoerd.
De ondersteunende vereniging zorgt samen met de LBM voor een goed gastheerschap. Allereerst
voor de deelnemende orkesten. Zij hebben meestal lang toegewerkt naar deze spannende dag. Wij
verwachten van de organiserende vereniging dat ze hiermee adequaat omgaan. Tijdens de
concoursdagen worden tevens gasten en sponsoren van de LBM ontvangen. Van de ondersteunende
vereniging wordt verwacht dat zij, met hulp van het LBM-bestuur, goed worden ontvangen.
Locaties
De LBM zorgt voor de reservering van de betreffende concourslocaties.
Financiële zaken
De LBM neemt alle kosten voor haar rekening, maar ontvangt ook alle opbrengsten. De
ondersteunende lidvereniging ontvangt een vergoeding van € 1.750 per hele concoursdag. De LBM
houdt zich het recht voor om de vergoeding te verminderen, indien niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
Herkenbaarheid
De ondersteunende vereniging dient voldoende herkenbaar aanwezig te zijn, door bijvoorbeeld in
uniform aanwezig te zijn.
Samenwerkingsovereenkomst
Afspraken over de aard en inhoud van de werkzaamheden worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Loting
Geïnteresseerden lidverenigingen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de LBM om zich in
te schrijven voor de loting. Alle LBM-lidverenigingen kunnen zich inschrijven voor deelname aan de
loting, maar verenigingen die 5 jaar of langer geleden de Concertconcoursen ondersteund hebben,
komen het eerst aan de beurt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt per weekend een loting
plaats.
N.B.: In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de LBM.

TOELICHTING AGENDAPUNT 9.a.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

9.a.

Onderwerp

Vooruitblik Solistenconcoursen en Finale Jonge Solisten 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter informatie

Verkorte toelichting Nieuwe data zijn bekend voor 2020
29 maart Elsene Solistentoernooi, Nieuwstadt
5 april Huub Urlings Solistenconcours, Buchten
18 en 19 april Chris Goossens Solisten Concours, Ohé en Laak
19 april Lei Extra Solistenconcours, Hulsberg
26 april Open Peel en Maas Solistenconcours, Helden
3 mei Roderlandtoernooi, Kerkrade-Bleijerheide
nnb Hubert Hermens Solistenconcours, nnb
28 juni Finale Jonge Solisten, Heel

Advies/Acties

Bijlagen

TOELICHTING AGENDAPUNT 9.b.
Overleg

LBM – Algemene Ledenvergadering

Datum

2 november 2019

Agendanummer

9.b.

Onderwerp

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020

Opsteller

Bestuur LBM

Te nemen besluit

Ter vaststelling

Verkorte toelichting Tijdens de ALV wordt geloot welke lidvereniging de LBM zal
ondersteunen tijdens de Finale Jonge Solisten in 2020.

Advies/Acties

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020

Bijlagen

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020
Voorwaarden ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020

Loting ondersteuning Finale Jonge Solisten 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie van de Finale Jonge Solisten is in handen van de LBM.
De ondersteuning tijdens de Finale is in handen van één LBM-lidvereniging.
De Finale Jonge Solisten 2020 worden gehouden op zondag 28 juni.
De locatie is Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.
De vergoeding die de ondersteunende vereniging ontvangt, bedraagt € 350.
De ondersteunende vereniging conformeert zich door deel te nemen aan de loting aan een
aantal voorwaarden. Deze zijn in de bijlage vermeld.
Er wordt eveneens geloot voor een reserve kandidaat.
Iedere lidvereniging mag zich aanmelden om aan de loting deel te nemen.

Indien uw vereniging in aanmerking wenst te komen voor de ondersteuning bij de organisatie van de
Finale Jonge Solisten in 2020, dan kunt u dit tot uiterlijk 31 oktober a.s. schriftelijk kenbaar maken bij
het Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. LBM, Postbus 203, 6040 AE Roermond of per email:
mwaltmans@hklimburg.nl.
Aan de organisatie van de Finale Jonge Solisten is een aantal voorwaarden verbonden (zie bijlage).
Inschrijving voor de loting betekent dat de vereniging zich conformeert aan deze voorwaarden. Mocht
u hierover nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Mirjam Waltmans (0475399268 of per email: mwaltmans@hklimburg.nl).

Voorwaarden voor de ondersteuning tijdens de Finale Jonge Solisten van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Organisatie
Door de LBM wordt de Finale Jonge Solisten georganiseerd. Tijdens deze Finale levert de
lidvereniging hand- en spandiensten als ondersteunende vereniging.
Ondersteuning
De LBM heeft (afhankelijk van de locatie) een zestal taken die gedurende de Finale-dag uitgevoerd
dienen te worden (entrée, inschrijving, begeleiding solist, deurbewaking, etc.). De ondersteunende
vereniging zorgt ervoor dat deze taken naar behoren worden uitgevoerd.
De ondersteunende vereniging zorgt samen met de LBM voor een goed gastheerschap voor de
deelnemende solisten. Zij hebben meestal lang toegewerkt naar deze spannende dag. Wij
verwachten van de ondersteunende vereniging dat ze hiermee adequaat omgaat.
Locaties
De LBM zorgt voor de reservering van de betreffende locatie.
Financiële zaken
De LBM neemt alle kosten voor haar rekening, maar ontvangt ook alle opbrengsten. De
ondersteunende lidvereniging ontvangt voor deze ondersteuning een vergoeding van € 350. De LBM
houdt zich het recht voor om de vergoeding te verminderen, indien niet wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
Herkenbaarheid
De ondersteunende vereniging dient voldoende herkenbaar aanwezig te zijn.
Samenwerkingsovereenkomst
Afspraken over de aard en inhoud van de werkzaamheden worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Loting
Geïnteresseerden lidverenigingen kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de LBM om zich in
te schrijven voor de loting. Alle LBM-lidverenigingen kunnen zich inschrijven voor deelname aan de
loting. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt een loting plaats.
N.B.: In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de LBM.

