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1. VOORWOORD
Geachte lezer,
Het werkplan 2017 is het laatste dat gebaseerd is op het
LBM beleidsplan "Vernieuwen, verbinden en versterken"
2013-2017. Dit betekent dat in de loop van 2017 een
nieuw beleidsplan tot stand moet komen. Hierbij zullen
we kritisch terugkijken naar de afgelopen jaren en de
ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld van de
blaasmuziek doorvertalen. De goede dingen zullen we
voortzetten. Er zal uiteraard ook ruimte worden
ingebouwd voor veranderingen en vernieuwingen.
Ook moeten we durven dingen niet meer te doen. De verbindingen met de maatschappelijke
stichtingen van de Limburgse betaalde voetbalorganisaties zijn helaas niet tot stand gekomen. Hier
wordt dan ook geen energie meer in gestoken.
De samenwerking met L1 wordt in 2017 voortgezet en zelfs geïntensiveerd. Blaasmuziek TV brengt
onze verenigingen en hun muzikanten in de huiskamers in Limburg en ver daarbuiten. In de KNMO
hebben we een prima partner -of moet ik 'moeder' zeggen-, die eveneens de nek durft uit te steken
en verantwoordelijkheid durft te nemen.
De Motie Limburgse Volkscultuur loopt ten einde. Samen met de Provincie Limburg gaan we DOOR!
met het Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Letterlijk en figuurlijk. Onder deze naam gaan we in de
vorm van een voucherregeling het muziekonderwijs een impuls geven met als doel kinderen vroegtijdig
en laagdrempelig in contact te laten komen met muziek én het verenigingsleven.
Ik wens u allemaal een plezierig, inspirerend en muzikaal 2017 toe!
Noël Lebens
Voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

www.lbmblaasmuziek.nl
LBMBlaasmuziek
LBMBlaasmuziek
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2. JEUGD & LEDEN BINDEN EN BOEIEN
2.1.

3 pilots

Samen met de lidverenigingen wordt naar projecten
gezocht die ervoor zorgen dat kinderen weer muziek gaan
maken en/of minstens de mogelijkheid krijgen
aangeboden om muziekles in schoolverband te kunnen
volgen. In 2014 is de LBM met drie pilots gestart omtrent
muziekonderwijs, onder meer mogelijk gemaakt met
innovatieve gelden uit de Motie Limburgse Volkscultuur.
Muziekonderwijs, muziekbeleving, muziekinteresse en
muziek maken zouden vanaf groep 1 van de basisschool in
het takenpakket van de school moeten worden
opgenomen op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld met
taal en rekenen gebeurt. Het moet tot de ‘normale’
ontwikkeling van het kind gaan behoren. De drie gekozen
pilot-projecten gaan uit van een eigen idee en filosofie,
maar stellen het kind centraal. Ieder project denkt dat de
eigen aanpak het grootst mogelijke resultaat heeft. Door
de verscheidenheid kunnen ervaringen worden opgedaan
die uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat een aanpak
gekozen kan worden die Limburg-breed uitgerold kan worden. De LBM heeft voor de volgende drie
vernieuwende projecten gekozen: Muziekkanjers (Noord-Limburg), Rick’s Blaasmuziekwinkel
(Midden-Limburg) en de Blaas- en trommelcarrousel (Zuid-Limburg). De LBM monitort de voortgang
van deze pilot-projecten en in 2017 wordt hiervan de evaluatie gedaan. Meer informatie

2.2.

Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

Een tweede stap om muziekles weer in het lesprogramma van de basisscholen te krijgen, naast de drie
bovengenoemde pilots, is te vinden in het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! DOOR! maakt
de verbinding tussen het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs en opleidingen om structureel
muziekles in de klas te brengen. Bedoeling is dat scholen de kennis en deskundigheid van de docenten
die voor de klas staan vergroten. Deze docenten dienen structureel muziekles te verzorgen onder
schooltijd en verbindingen aan te gaan tussen binnen- en buitenschoolse voorzieningen, waarbij wordt
samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. De LBM stimuleert lidverenigingen om
aan dit initiatief mee te werken en is betrokken bij overleggen met het culturele veld. De LBM kan
gezien worden als de schakel tussen DOOR! en de muziekverenigingen. Het gewenste effect zou zijn,
als dit initiatief overgenomen wordt door andere muziekbonden. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn
voor de lidverenigingen vouchers ter waarde van €
1.000,- beschikbaar als zij deelnemen aan dit project.
Hierdoor biedt de LBM de verenigingen meer
mogelijkheden om aan dit project deel te kunnen
nemen. Meer informatie
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Eurofestival powered by LBM

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 vierjarige 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 waar het orkest verder mee kan. In 2017 zal het
Eurofestival plaatsvinden op 13 en 14 mei. De LBM zal zich vooral bezig houden met promotie van het
project en het enthousiasmeren en stimuleren van haar lidverenigingen om deel te nemen. Meer
informatie

2.4.

Limburgs Jeugdorkest powered by LBM

Het Limburgs Jeugdorkest is een initiatief van de LBM om getalenteerde jongeren met een HaFa Cdiploma 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 in opleiding (conservatorium en vergelijkbaar) de mogelijkheid tot solo-optredens. Het
orkest functioneert daarnaast als netwerkmoment voor de deelnemende muzikanten. Meer
informatie
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Het jeugdorkest werkt met een orkestcommissie. Op deze wijze krijgen de deelnemers de kans om op
organisatorisch en bestuurlijk niveau ervaring op te doen en te leren ervaren wat er allemaal bij komt
kijken om een orkest te runnen. Deze orkestcommissie wordt uit de orkestleden gevormd en voert
zowel muziekinhoudelijke als organisatorische taken uit. In samenspraak met de dirigent worden het
te voeren muzikale beleid en het muzikale programma bepaald. In samenwerking met de LBM
bestuursleden ‘Jeugd’ wordt de organisatie van het Limburgs Jeugdorkest in de praktijk gerealiseerd.
Daarbij moet gedacht worden aan de organisatie van repetities, een werkweekend, concerten,
noodzakelijk overleg en interne communicatie. De orkestcommissie functioneert hierdoor als
“kraamkamer” voor jonge bestuursleden van de LBM en de blaasmuziek in zijn algemeenheid.
In 2017 zal het Limburgs Jeugdorkest te zien en te horen zijn tijdens het Eurofestival en het Wereld
Muziek Concours (WMC) en deelnemen aan WMC Young Generation. Dit is een uitwisselingsproject,
WMC on Tour, waarin jonge muzikanten van verschillende muziekculturen bij elkaar worden gebracht
en samen musiceren. De LBM verleent medewerking aan de voorbereiding van de concerten. Ook zet
de LBM zich in om toekomstige concertmogelijkheden te bedenken. Meer informatie

3. MUZIKALE ONTWIKKELING
3.1.

Geauspiciëerde solistenconcoursen

In Limburg worden jaarlijks vele solistenconcoursen georganiseerd. De concoursen zijn gericht op de
ontwikkeling van (jonge) individuele muzikanten. Naast het feit dat de leerling een bepaald werk goed
voorbereidt, leert hij of zij ook met spanningen omgaan en 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 (op 26 maart in
Kerkrade-Bleijerheide, 1 en/of 2 april in Schinveld, 2 april in Buchten, 9 april in Nieuwstadt, 22 en 23
april in Ohé en Laak en 23 april in Hulsberg). Uit deze voorrondes worden de solisten voor de Finale
Jonge Solisten geselecteerd. Naast de administratieve werkzaamheden bij de voorbereidingen van de
solistenconcoursen adviseert de LBM, in samenwerking met de Sesam Academie, de lidverenigingen
hoe een efficiëntere organisatie bereikt kan worden. Meer informatie

3.2.

Finale Jonge Solisten

Met de Finale Jonge Solisten op 25 juni 2017
wil de LBM jonge muzikanten de kans geven
om 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 hij of zij een optreden met het Limburgs Jeugdorkest en tijdens de
Concertconcoursen. Ten slotte selecteert de jury acht koperblazers en acht houtblazers die een
6
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Masterclass aangeboden krijgen door de LBM, om zich nog verder te ontwikkelen en zich te verdiepen
in zijn of haar capaciteiten als muzikant. De LBM heeft de totale organisatie in handen, in
samenwerking met philharmonie zuidnederland, Conservatorium Maastricht en L1. Meer informatie

3.3.

LEF!

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.
Daarnaast kunnen de LEF!-deelnemers ook nog een optreden met de philharmonie zuidnederland
winnen. De LBM versterkt de organisatorische samenwerking met L1 door te zorgen voor de
deelnemende solisten en de promotie van het evenement. Nieuw dit jaar zal de toevoeging van filmen
op locatie zijn. L1 gaat namelijk een kijkje nemen bij de muziekverenigingen van de solisten. Meer
informatie

3.4.

HaFaBra-examens

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
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. De LBM neemt de organisatie en de uitvoering van de examens
voor haar rekening. Meer informatie

3.5.

Concertconcoursen

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. In 2017 vinden de
Concertconcoursen plaats op 15 en 22 oktober.
Meer informatie
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Deelname aan een concours is bedoeld als leertraject waarbij prestatie en plezier in het maken van
muziek samen dienen te gaan. In 2015 hebben de eerste pilots Jury aan Huis en Festivaldivisie plaats
gevonden. Na de evaluatie van beide pilots is besloten dat de Festivaldivisie in 2017 definitief wordt
ingevoerd. Jury aan Huis wordt aangepast, zodat dit ook met meerdere verenigingen mogelijk is. De
LBM zorgt ervoor dat de Concertconcoursen in zijn geheel georganiseerd worden.
Online en digitaal staan de Concertconcoursen steeds meer in de kijker. In 2017 zullen de
Concertconcoursen uitgebreid via social media uitgelicht worden. Ook wordt het initiatief van de
KNMO, samen met de LBM en L1, Blaasmuziek TV verder uitgebouwd. Blaasmuziek TV is het nieuwe,
audiovisuele internetkanaal van de KNMO en biedt meercamera-registraties in prachtig, Full HD beeld
en kraakhelder geluid. Na een succesvolle pilot in 2016 worden
de Concertconcoursen ook in 2017 live gestreamd via
www.blaasmuziektv.nl. Meer informatie

3.6.

Dirigentencursus De Maestro

De LBM voelt het mede als haar
verantwoordelijkheid dat de lidverenigingen
over kwalitatief goede dirigenten beschikken.
Dirigenten kunnen daarom ook in het seizoen
2016-2017 deelnemen aan een zesdelige
workshop De Maestro onder leiding van Jan
Cober (in 2016 op 8 oktober en 26 november
en in 2017 op 4 februari, 1 april, 6 mei en 10
juni). 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. Dit jaar zullen diverse gastsprekers met
ondersteuning van gastensembles deelnemen aan het theoriegedeelte van de workshops. Meer
informatie

4. ORGANISATORISCHE VERSTERKING
4.1.

De LBM als kenniscentrum en netwerkorganisatie

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. Bestuursleden en medewerkers van de LBM zijn vertegenwoordigd in
diverse landelijke commissies van de KNMO. Zo kan de LBM mede ervoor zorgen dat ook de landelijke
dienstverlening op peil gehouden wordt en waar nodig verbeterd.
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Om de lidverenigingen nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt de LBM in samenwerking met het
HKL aan een digitaal dienstenpakket, waarbij de ontwikkeling van een digitale ledenadministratie
centraal staat. De ledentool is niet alleen door de overkoepelende bond te gebruiken, maar ook door
de lidverenigingen. In 2016 zijn zes verenigingen gestart aan de pilotfase van deze ledentool, waarin
zij hun ledenadministratie ter beschikking stellen. Lidverenigingen kunnen in 2017 hun
ledenadministratie hierin kwijt en de LBM kan de tool inzetten ten behoeve van een gerichte en
efficiënte communicatie richting de lidverenigingen.

4.2.

Versterken van verenigingen

De LBM organiseert al vele jaren succesvolle themabijeenkomsten en workshops in het kader van Goed
Bestuur. Hiermee wil de LBM verenigingen ondersteunen met onder andere het maken van
(jeugd)beleid, sponsor- en fondsenwerving. De LBM heeft, in het kader van de regeling 'ondersteuning
besturen' uit de Motie Limburgse Volkscultuur in samenspraak met de LBT, de OLS en de VNK-Limburg,
het HKL een cursuspakket laten maken voor de bij deze bonden aangesloten lidverenigingen. In 2017
zal het cursusprogramma worden voortgezet. Meer informatie

5. PR EN COMMUNICATIE VOOR DE BLAASMUZIEK
5.1.

Communicatie tussen LBM en de verenigingen

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 ledenvergadering is een belangrijk
communicatiemiddel richting te lidverenigingen. De LBM investeert hiermee in platformwerking. In
2017 zal de verdere implementatie van de communicatiestrategie plaatsvinden waarbij continu
gemonitord en bijgesteld wordt ten aanzien van de aanpak en het gebruik van de verschillende
communicatiemiddelen.
In 2015 is de nieuwe website van de LBM gelanceerd. In 2017 zal het gebruik hiervan geoptimaliseerd
worden. Om de lidverenigingen nog beter en efficiënter te informeren wordt op de website de rubriek
“veelgestelde vragen” (FAQ) geplaatst, waar verenigingen antwoorden kunnen opzoeken. Meer
informatie

6. SYNERGIE TUSSEN AMATEURMUSICI EN PROFESSIONELE
MUZIEKWERELD
De LBM ontwikkelt en ondersteunt projecten om de professionele muziekwereld en amateurmusici
meer met elkaar te verbinden ter stimulering van de blaasmuziek. Voorbeelden hiervan zijn al
genoemd onder het Limburgs Jeugdorkest, de Finale Jonge Solisten en de dirigentencursus De
Maestro.
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7. DE TOEKOMST
Samenwerking tussen (muziek)verenigingen in een wijk, dorp of stad zal nu en in de toekomst
onvermijdelijk en onmisbaar zijn. Te denken valt aan cross-overs in de programmering. De LBM wil
samenwerking stimuleren op zowel Euregionaal, landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau. De
LBM is ervan overtuigd dat door krachtenbundeling meer te bereiken is. De LBM ziet samenwerking
als de manier om zaken op grotere schaal geregeld te krijgen. Samenwerking tussen amateurs en
professionals heeft hierbij de bijzondere aandacht. De LBM zal in 2017 onder andere samenwerken
met de KNMO, het WMC, Conservatorium Maastricht, philharmonie zuidnederland, Stichting
Eurofestival, L1, Theater de Maaspoort Venlo, TheaterHotel de Oranjerie Roermond en Adams
Ittervoort. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met overige koepelorganisaties in Limburg zoals
LBT, VNK-Limburg, OLS en SPL.
Speciaal te benoemen is in dit verband de intensievere
samenwerking met L1, waarbij gezocht wordt naar
samenwerkingsvormen met bestaande en nieuwe
media. Beide partijen willen blaasmuziek op een zo
goed mogelijke manier promoten. Door samen te
zoeken naar interessante onderwerpen voor radio en
TV, wordt het beste uit de blaasmuziek gehaald. Een
structurele samenwerking moet hiervoor zorgen.
Een aantal andere onderwerpen, dat speciale aandacht behoeft en waarvoor de LBM zich wil inzetten
in de toekomst, is de instroom, opleiding en aanwas van jonge dirigenten en juryleden. Ook een
verdere verkenning van het blaasmuziekveld behoort tot de toekomstige opdracht van de LBM.
Een gevolg van samenwerking voor muziekverenigingen is dat koepelverenigingen zullen ontstaan,
waarvan niet alleen het muziekgezelschap meer deel van uit maakt, maar ook bijvoorbeeld een
popgroep(jes) en/of koor en/of percussiegroep. Dit betekent dat besturen in en met de
gemeenschap(pen) keuzes moeten maken, wat kan er (nog) gedaan worden en wat niet meer, om
verenigingen levensvatbaar en toekomstbestendig te houden. Het Huis voor de Sport heeft in
samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg in dit kader het project ”Samen Winnen”
ontwikkeld, waarbij “Samen Winnen” dient als loket op het gebied van samenwerkingsvraagstukken
voor het Limburgse verenigingsleven. Via het HKL kunnen muziekverenigingen hier ook gebruik van
maken. Meer informatie
De LBM wil verenigingen toekomstbestendig maken, maar het initiatief ligt duidelijk bij de
verenigingen. Door te achterhalen welke verenigingen het goed doen, kunnen deze als voorbeeld
dienen voor andere verenigingen (best practices). De Sesamacademie biedt coaches, die verenigingen
onafhankelijk van dienst kunnen zijn. Meer informatie
Om te zorgen voor een goede informatie-overdracht bij bestuurswisselingen wil de LBM een soort
welkomstpakket aanbieden aan nieuwe secretarissen over wat en wie de LBM is, zodat er geen kennis
verloren gaat bij bestuurswisselingen. Op deze manier kan de LBM beter inspelen op tendensen en de
verenigingen toekomstbestendiger maken.
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8. BEGROTING
LIMBURGSE BOND VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN
BEGROTING 2017
Begroting

Realisatie

Begroting

2016

2015

2017

subsidie provincie (regulier)

€ 98.175,00

€ 96.724,00

€ 96.724,00

contributies

€ 38.000,00

€ 37.672,00

€ 37.000,00

inkomsten activiteiten

€

€ 74.100,00
€ 500,00

Baten

-

€ 79.196,00

€ 500,00

€ 11.942,00

€
136.675,00

€
225.534,00

€ 208.324,00

€ 78.353,00

€ 77.195,00

€ 77.195,00

€ 13.293,00

€ 13.097,00

€ 13.492,00

€ 1.000,00

€ 860,00

€ 750,00

€ 500,00

€ 90,00

€ 500,00

kopieerkosten

€ 3.000,00

€ 2.465,00

€ 1.250,00

porti en telefoon

€ 2.250,00

€ 2.519,00

€ 1.250,00

contributies/abonnementen

€ 50,00

€ 25,00

€ 50,00

automatiseringskosten

€ 50,00

€ 48,00

€ 50,00

bankkosten

€ 150,00

€ 374,00

€ 400,00

overige kosten

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 7.100,00

€ 6.381,00

€ 4.350,00

reis- en verblijfkosten bestuur LBM

€ 6.500,00

€ 7.751,00

€ 7.500,00

reis- en verblijfkosten bestuur KNMO

€ 1.000,00

overige

Totaal Baten

Lasten
Personeelskosten
totaal via HKL
Huisvestingskosten
overige huisvestingskosten via HKL
Kantoorkosten
drukwerk
kantoorbehoeften

Bestuurskosten

representatiekosten
kosten vergaderingen
kosten jaarverslag

€

kosten kaderdagen
kosten beleidsplan

€

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 239,00

€ 500,00

€ 1.250,00

€ 1.915,00

€ 2.000,00

-

€ 1.577,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 1.165,00

€ 1.200,00

-

€ 500,00

-

€
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€

-

€

-

€ 500,00

verzekering bestuursaansprakelijkheid

€ 200,00

€ 127,00

€ 150,00

overige kosten

€ 400,00

€ 642,00

€ 400,00

€ 11.050,00

€ 13.416,00

€ 15.250,00

projecten in reguliere subsidie

€ 26.879,00

€
110.972,00

€ 92.900,00

Totaal Lasten

€
136.675,00

€
221.061,00

€ 203.187,00

€ 0,00

€ 4.473,00

€ 5.137,00

Activiteiten

Per saldo te vinden aanpassingen of dekking

Begroting

Rekening

Begroting

2016

2015

2017

Projecten
Jeugd & leden binden en boeien
2.1 LEF

€ 2.000,00

€ 42.170,00

€ 24.200,00

2.2 Eurofestival powered by LBM

€ 2.100,00

€ 2.118,00

€ 2.200,00

2.3 Limburgs Jeugdorkest powered by LBM

€ 2.700,00

€ 17.212,00

€ 20.000,00

3.1/3.2 Solistenwedstrijden, finale jonge solisten

€ 8.635,00

€ 8.055,00

€ 10.000,00

3.4 Examens

€ 1.839,00

€ 1.500,00

€ 18.246,00

€ 20.000,00

3.6 Themadag(en)/Workshops

€ 435,00
€
3.025€ 2.300,00

€ 0,00

€ 0,00

3.7 Maestro

€ 2.680,00

€ 13.432,00

€ 15.000,00

€ 1.000,00

€

Muzikale ontwikkeling

3.5 Concertconcoursen

Organisatorische versterking
4.3 Samenwerking Voetbalclubs

-

€ 0,00

€ 7.900,00

€ 0,00

PR en communicatie voor de blaasmuziek
5.1 Digitalisering dienstenpakket

€ 6.700,00

Jubileumprojecten

€

-

€

-

€ 0,00

LBM Inspiratie Blaasmuziek 2.0

€

-

€

-

€ 0,00

€ 1.354,00

€

-

€ 0,00

€
110.972,00

€ 92.900,00

Projecten onvoorzien

Totaal projecten

€ 26.879,00
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9. ADDITIONELE INFORMATIE EN COLOFON
Dagelijks Bestuur

Noël Lebens
Theo Hanssen
Bart Nijs
Vacant
Josien Vermeeren

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
DB-lid

Algemeen Bestuur

Dorrie Besouw
Léon Evers
Wim Leunissen
Maurice Gordijn
Ruud Merx

Beschermheer

Drs. Th.J.F.M. Bovens
Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg

Erevoorzitters

L.J.M. Pierey †
Th. F.M. Rongen
J.J.G. Drummen †

Erebestuursleden

A.H.J.M. Swachten
A.J. Creusen
L. Laurensse †
A.G.A Maassen †
J.M. Turlings
R.L.J. op den Buijs

A.F.I.M. Cornelissen
T.H.G.M. Pleunis
J.H.J.van Nuenen
J.G.J.M Lemmen
J.M.A.M. Hermans

Kantoor

Silvia Segers-Weusten
Mirjam Waltmans

Beleidsmedewerker
Secretariaat

Colofon:
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Huis voor de Kunsten Limburg
Postbus 203
6040 AE Roermond
0475 399 264
ssegers@hklimburg.nl
www.lbmblaasmuziek.nl
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