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1. VOORWOORD
Ook in 2017 hebben de verenigingen, die bij de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) zijn aangesloten, veel muzikaliteit ten
gehore gebracht. Muziek verbindt en verbroedert. Dat gaat dwars door
leeftijdscategorieën, gemeentegrenzen, ja zelfs landsgrenzen heen.
Een harmonie of fanfare is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid
van stad, dorp of wijk. Bij elke gelegenheid zorgt muziek voor de gepaste
stemming. Vreugde en verdriet kunnen zo goed worden gedeeld.
Het LBM-bestuur heeft ook het afgelopen jaar al het mogelijke gedaan
om de lidverenigingen goed te ondersteunen en te faciliteren. Middels
dit jaarverslag leggen we verantwoording af. Het is het laatste
jaarverslag dat gebaseerd is op het beleidsplan "Vernieuwen, verbinden en versterken". In de loop van
2017 hebben we in de vorm van een aantal regio-sessies en een enquête de behoeften bij de
lidverenigingen gepeild. De uitkomsten zijn met de Algemene Ledenvergadering op 3 juni en 4
november gedeeld en vormen de basis voor het nieuwe beleidsplan dat in de voorjaarsvergadering
wordt vastgesteld.
Ook afgelopen jaar heeft de LBM weer veel aandacht besteed aan de jeugd. Samen met onder andere
de Provincie Limburg maakt de LBM zich sterk om onder de noemer DOOR! structureel muziekles op
school aan te bieden. De LBM stimuleert de lidverenigingen om aan dit initiatief mee te werken om zo
de instroom van nieuwe muzikanten te vergroten. Daarnaast zijn ook in 2017 vertrouwde activiteiten
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de geauspicieerde solistenconcoursen en de Finale Jonge Solisten.
Het Limburgs Jeugdorkest kreeg naast muzikale activiteiten te maken met het vertrek van de dirigent.
Hieraan lag een verschil van mening op beleidsmatig vlak tussen het bestuur van de LBM en de dirigent
ten grondslag. Helaas was dit voor een van onze bestuursleden aanleiding om haar functie neer te
leggen. De werving en selectie van een nieuwe dirigent zijn spoedig daarna ter hand genomen.
Het feit dat er in 2017 slechts één dag Concertconcoursen plaatsvonden onderstreept de noodzaak om
de deelname aan deze Concertconcoursen aantrekkelijker te maken. Jurering en repertorium zijn
hierbij twee belangrijke aandachtspunten.
Het bestuur van de LBM heeft samen met de collega's van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
en het Verbinden Netwerk Koorzang Limburg bij de gedeputeerde Cultuur van de Provincie Limburg
een warm pleidooi gehouden om de Motie Limburgse Volkscultuur een vervolg te geven. De
gesprekken hierover zijn nog in volle gang, maar het ziet er naar uit dat er gehoor wordt gegeven aan
het verzoek. Een nieuwe financiële impuls voor de blaasmuziek is meer dan welkom, zowel voor de
muzikanten als voor de bestuursleden.
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Al met al kijkt het bestuur van de LBM met tevredenheid terug op 2017. Wij bedanken iedereen die
zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de Limburgse blaasmuziek: muzikanten, bestuursleden,
vrijwilligers, sponsoren en supporters.
Namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen,

Noël Lebens,
voorzitter

www.lbmblaasmuziek.nl
LBMBlaasmuziek
LBMBlaasmuziek
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2. BESTUURSZAKEN
In 2017 vonden twee Algemene Ledenvergaderingen plaats. Hieronder is een beknopte weergave van
deze vergaderingen te vinden. Beide vergaderingen zijn tevens uitgebreid genotuleerd. Deze notulen
zijn aan de lidverenigingen beschikbaar gesteld.

2.1.














Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2016.
Vaststelling jaarverslag 2016.
Vaststelling financieel jaarverslag 2016.
De kascontrolecommissie heeft geen onrechtmatigheden vastgesteld en adviseert de
vergadering om de penningmeester en het LBM-bestuur decharge te verlenen. De vergadering
stemt hiermee in.
Het bestuur draagt dhr. Stefan Prevoo voor als nieuwe penningmeester van de LBM. De
aanwezigen betuigen hun instemming met applaus.
Bestuurslid mevr. Anoek Wintraecken licht het in ontwikkeling zijnde Beleidsplan 2018-2022
en de gehouden regiobijeenkomsten toe.
Tijdens de Concertconcoursen 2017 nemen 11 verenigingen deel. De vergadering gaat akkoord
met het voorstel om het Limburgs Kampioenschap af te schaffen en in de toekomst te werken
met Divisiewinnaars Limburgse Concertconcoursen.
Secretaris dhr. Bart Nijs licht de stand van zaken omtrent de digitale ledenadministratie toe.
Vice-voorzitter dhr. Theo Hanssen geeft een toelichting op het Blaasmuziekfonds.
Dhr. Bas Thomissen geeft een presentatie over de DOOR!-voucherregeling.
De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op 4 november
2017.

2.2.











Algemene Ledenvergadering 3 juni 2017 te Heel

Algemene Ledenvergadering 4 november 2017 te Heel

Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 3 juni 2017.
Bestuurslid mevr. Anoek Wintraecken presenteert het nieuwe logo van de LBM, de
bijbehorende speerpunten voor het Beleidsplan 2018-2022 en de animatie.
Vaststelling begroting 2018.
Er wordt teruggeblikt op de Concertconcoursen 2017.
Loting ondersteuning Concertconcoursen 2018: eerste concoursdag Kerkelijke Harmonie St.Joseph 1880 Weert en tweede concoursdag Koninklijke Harmoniet St. Caecilia Swalmen.
Fanfare Concordia Ittervoort is reserve voor het eerste weekend en Fanfare Concordia
Einighausen voor het tweede weekend.
De data voor de solistenconcoursen in 2018 worden bekend gemaakt.
Secretaris dhr. Bart Nijs licht het privacy-verhaal rondom de digitale ledenadministratie toe.
Dhr. John Gubbels, directeur van de Stichting Muziek en Dansschool Kerkrade, vertelt over de
Blaas- en Trommelcarrousel.
De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op 2 juni 2018.
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3. JEUGD EN LEDEN BINDEN EN BOEIEN
Het aantrekken, binden en boeien van leden en met name jeugd is een belangrijk beleidspunt voor de
toekomst van de blaasmuziek. De LBM organiseert diverse activiteiten gericht op verschillende
leeftijdsfasen en wil juist ook de lidverenigingen stimuleren om creatieve activiteiten te ontwikkelen
die de jeugd en leden aanspreken.

3.1.

Muziekles voor ieder Kind

Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele
wetenschappelijke onderzoeken hebben tevens bewezen
dat het een zeer positieve invloed heeft op de
intelligentie en het sociale functioneren van kinderen. In
2014 heeft de LBM, in samenwerking met UniPartners
Maastricht, een onderzoek laten doen naar de positieve
effecten van muziekles op de basisschool voor kinderen.
De daarbij behorende flyer is voor lidverenigingen gratis
op te vragen. Op deze manier blijft de LBM de positieve
effecten van structureel muziekonderwijs op de
basisschool actief uitdragen en bij de lidverenigingen
onder de aandacht brengen. Tevens wordt het nut van
muziekonderwijs versterkt.
In 2014 is de LBM met 3 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 (NoordLimburg), Rick’s Blaasmuziekwinkel (Midden-Limburg) en Blaas- en trommelcarrousel (Zuid-Limburg).
In 2017 heeft de LBM de voortgang van deze pilotprojecten gemonitord en geëvalueerd.
In 2015 is het Masterplan Muziekonderwijs Limburg
DOOR! gepresenteerd. Dit plan maakt de verbinding
tussen het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs
en opleidingen om muziekles structureel in de klas te
brengen. Bedoeling is dat scholen de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan
vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen
binnen- en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale
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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.
In 2017 heeft het kernteam van het Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! een voucherregeling
voor verenigingen ontwikkelt. Daarmee wordt per vereniging € 1.000,- beschikbaar gesteld ter
stimulatie van samenwerking van het onderwijs met culturele verenigingen. De voucherregeling is met
de start van het schooljaar 2017-2018 ingegaan. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30
maart 2018.

3.2.

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. In 2015 werd voor de eerste keer het Eurofestival in samenwerking met Stichting Eurofestival
- Music for Youth georganiseerd. In 2017 namen 24 orkesten deel. Hiermee verbindt en versterkt de
LBM de mogelijkheid voor jonge muzikanten om podiumervaring op te doen gedacht vanuit de pijler
jeugd en opleiding.

3.3.

Limburgs Jeugdorkest

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. 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. Dit past binnen de visie van de LBM om de blaasmuziek te versterken (vanaf 2018 gaat
het projectorkest verder onder de naam LBM Jeugdorkest).
Eurofestival
In 2017 vierde het Eurofestival haar 20-jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum heeft het Limburgs
Jeugdorkest het slotoptreden verzorgd op zondag 14 mei. Vanwege het internationale karakter van de
concerten van 2017 is er gekozen voor een muzikaal programma dat zich richt op de verschillende
muziekstijlen die de wereld rijk is. Van typisch Limburgs naar Spanje en via opzwepende dansritmes
naar Zuid Amerika. Tijdens het Eurofestival is de winnaar van de LBM Compositiewedstrijd 2017
bekend gemaakt. Bas Clabbers heeft deze wedstrijd gewonnen. De compositie The Elements werd
tijdens het WMC Young Generations concert uitgevoerd door het Limburgs Jeugdorkest.

WMC Young Generations
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De jongeren die er 4 jaar geleden tijdens het WMC bij waren, kunnen zich de periode met de
jeugdorkesten uit Spanje en Columbia nog goed herinneren: repetities waarbij muzikanten van beiden
orkesten gemixt werden tot een nieuw orkest, een dirigent die geen Engels sprak maar tóch samen
muziek kon maken en de dansjes op het podium na afloop van het concert met de Colombianen. Het
was één groot feest en in 2017 is het Limburgs Jeugdorkest opnieuw uitgenodigd door het WMC om
onderdeel uit te maken van dit uitwisselingsproject. Het project Young Generations houdt in dat een
aantal jeugdorkesten uit landen binnen en buiten Europa naar het WMC komen om daar in de periode
van het WMC samen te musiceren, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De concerten voor
het WMC vonden plaats op 14, 15 en 16 juli.
De doelstelling om concertmogelijkheden voor het Limburgs Jeugdorkest te genereren is hiermee
bereikt. Het verbindende element en cross-overs zijn terug te vinden in de combinatie van
muziekstijlen. Vernieuwing, waar de LBM naar streeft, is terug te vinden in de muziekkeuze en de
concertlocaties. Met dit project is ook de verbinding tussen het amateurveld en het professionele veld
gelegd, omdat het orkest zowel uit talentvolle jonge muzikanten als uit conservatoriumstudenten
bestond. Het orkest werd tot 13 december 2017 geleid door de jonge, enthousiaste, professionele en
deskundige dirigent Björn Bus.
Tot slot had het project een stimulerende werking op opleiding en talentontwikkeling. Het krijgen van
muzikale vorming is gerealiseerd, doordat de jonge muzikanten gewerkt hebben met een andere
dirigent dan in hun lokale muziekvereniging, een korte voorbereiding hebben gehad en dus getraind
zijn geworden om de muziekstukken snel in te studeren en in aanraking zijn gekomen met een nieuw
repertoire. De optredens van de jonge solisten, Romano Diederen en Dennis Frenken, hebben de
mogelijkheid om te soleren voor het jeugdorkest belichaamd. De ervaringen die de jonge muzikanten
opdoen in het jeugdorkest nemen ze mee naar hun eigen lokale muziekverenigingen. Dit is een vorm
van interne promotie voor het Limburgs Jeugdorkest. Dit werkt motiverend voor medemuzikanten.
Door voor een groot publiek te spelen doen jonge muzikanten podiumervaring op en leren ze omgaan
met spanningen. Het concerteren op deze plekken sluit aan bij de visie van de LBM om van binnen naar
buiten te werken. Deze projecten met jonge talenten laten zien dat muziek maken meer is dan
marcheren op straat, dat een jeugdorkest meerdere muziekstijlen kan laten horen.
De bestuursleden van de LBM, die verantwoordelijk zijn voor het jeugdorkest, zijn aan de slag gegaan
met een orkestcommissie, bestaande uit jonge muzikanten die aan de projecten deelnamen. De
orkestcommissie heeft zich bezig gehouden met artistieke en organisatorische zaken. Hiermee werd
de bestuurskracht van de jeugd binnen het Limburgs Jeugdorkest versterkt.

4. MUZIKALE ONTWIKKELING
De LBM is voorvechter van het verbeteren van muzikale kwaliteit. De LBM organiseert en ontwikkelt
diverse (creatieve) activiteiten waarbij solisten, ensembles, orkesten, maar ook dirigenten hun
kwaliteit kunnen verbeteren, zoals het opdoen van podiumervaring. Deze talentontwikkeling vanuit de
LBM is te omschrijven als een circulair proces en wordt hieronder schematisch weergegeven.
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Optreden met philharmonie
zuidnederland

Winnaarsprijs: 1 jaar studeren
aan het Conservatorium en
optreden tijdens de LBM
Concertconcoursen en met
Limburgs Jeugdorkest

4.1.

Geauspicieerde Solistenconcoursen

In Limburg worden jaarlijks vele solistenconcoursen georganiseerd. De concoursen zijn gericht op de
ontwikkeling van (jonge) individuele muzikanten en ensembles. Naast het feit dat de leerling een
bepaald werk goed voorbereidt, leert hij of zij ook met spanningen omgaan. De jonge muzikant doet
podiumervaring op door te soleren voor een groter publiek. Het talent wordt zo van A tot Z ontwikkelt.
Deze solistenconcoursen worden door lidverenigingen van de LBM volgens landelijk vastgestelde
richtlijnen en normeringen georganiseerd.
In 2017 zijn zes geauspicieerde solistenconcoursen georganiseerd. Tijdens deze dagen hebben
honderden solisten schitterende prestaties neergezet. Graag dankt de LBM onderstaande
verenigingen voor de organisatie van de solistenconcoursen.
Datum

Vereniging

Plaats

26 maart

Roderlandtoernooi
Harmonie St.-Aemiliaan

Kerkrade-Bleijerheide

Aantal
deelnemers
afgelast
9
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2 april

2 april
9 april
22 en 23 april
23 april

4.2.

Hubert Hermens
Solistenconcours
Muziek Federatie Onderbanken
Huub Urlings Solistenconcours
Fanfare St.-Jozef
Elsene Solistentoernooi
Harmonie Les Amis Reunis
Chris Goossens Solistenconcours
Harmonie St.-Caecilia
Lei Extra Solistenconcours
Kon. Fanfare St.-Caecilia

Jaarverslag
Schinveld

37

Buchten

60

Nieuwstadt

53

Ohé en Laak

120

Hulsberg

65

Finale Jonge Solisten

Met de Finale Jonge Solisten 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 positiefkritische jurering bijdragen aan de stimulering en verbetering van
de muzikale prestaties van jongeren in Limburg. Uit de diverse
geauspicieerde solistenconcoursen worden de solisten voor de
Finale Jonge Solisten geselecteerd. Naast 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 tijdens
de LBM Concertconcoursen en met het Limburgs Jeugdorkest. Ten
slotte selecteert de jury acht koperblazers en acht houtblazers die
een Masterclass aangeboden krijgen door de LBM, om zich nog
verder te ontwikkelen en zich te verdiepen in zijn of haar
capaciteiten als muzikant.
De geauspicieerde solistenconcoursen en de Finale Jonge Solisten behoren tot één leertraject waarbij
het wedstrijdelement een grote rol speelt. Het deelnemen aan een wedstrijd zorgt voor een concreet
doel om naartoe te werken. Het is een muzikale uitdaging, waarbij muzikanten worden gestimuleerd
en gemotiveerd op de top van hun kunnen te musiceren. Het versterken van talentontwikkeling staat
voorop.
Hoornist Camiel Lemmens, lid van Harmonie Aurora Grevenbicht, won de Finale Jonge Solisten 2017.
Hij kreeg van de jury maar liefst 94,5 punten (een dikke eerste prijs met lof) voor zijn uitmuntende
vertolking van ‘Concerto, Op. 8’ van F. Strauss. Hij mocht uit handen van Gouverneur Theo Bovens de
wisseltrofee in ontvangst nemen. André Seerden overhandigde hem de prijs van het Conservatorium
Maastricht. De jury bestond uit de heren Jos van de Braak en Fried Dobbelstein.
Overzicht van de winnaars per divisie
Divisie
Naam
Jeugddivisie Cas Limpens

Instrument
Kleine trom

Score
90

Vereniging
Kon. Erk. Fanfare St.-Caecilia
Wijnandsrade
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5e

Cailean Paas

Dwarsfluit

88

4e

Lynn Tijssen

Hoorn

91

3e

Janneke Hermans

Dwarsfluit

91

2e

Nina Smeets

Dwarsfluit

94

1e

Camiel Lemmens

Hoorn

94,5

Harmonie St.-Cecilia
Koningsbosch
Fanfare St.-Antonius
Genhout
Harmonie St.-Caecilia
Ohé en Laak
Harmonie St.-Caecilia
Hoensbroek
Kon. Harmonie Aurora
Grevenbicht

Nationale Kampioenschappen Solisten en Ensembles
Onze muzikanten en lidverenigingen weten niet alleen in Limburg hoge ogen te gooien. Ook landelijk
wordt er jaarlijks goed gepresteerd. Op zaterdag 7 oktober vond in het ZIMIHC Theater te Zuilen,
Utrecht het Nederlands Kampioenschap blazers, solisten en ensembles 2017 plaats. Dit NK is een
activiteit van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO).
Alle bonden hadden vertegenwoordigers vanuit hun verenigingen afgevaardigd, die in hun divisie als
solist of als ensemble het hoogste resultaat behaald hadden tijdens de bondswedstrijden. In alle
divisies waren de Limburgse kandidaten vertegenwoordigd. Onderstaand ziet u de Limburgse
deelnemers die Nationaal Kampioen zijn geworden. Allen hartelijk gefeliciteerd met deze schitterende
prestatie!
Nationale kampioenen uit Limburg (solisten en ensembles)
Divisie
Naam
Instrument
Score
5e
Cailean Paas
Dwarsfluit
86
4e

Lynn Tijssen

Hoorn

88,5

2e

Nina Smeets

Dwarsfluit

88

2e

Nina Smeets en
Anouk Blanken
Camiel Lemmens

Dwarsfluit

88

Hoorn

93

1e

4.3.

Vereniging
Harmonie St.-Cecilia
Koningsbosch
Fanfare St.-Antonius
Genhout
Harmonie St.-Caecilia
Hoensbroek
Harmonie St.-Caecilia
Hoensbroek
Kon. Harmonie Aurora
Grevenbicht

LBM Masterclasses

Deelnemers aan de Finale Jonge Solisten kunnen naast de hoofdprijs ook nog een deelname aan de
LBM Masterclasses winnen. Acht houtblazers en acht koperblazers krijgen de mogelijkheid
aangeboden om een drie uur durende workshop bij een bekende docent te volgen. Dit ter verdere
ontwikkeling van de jonge talenten. De workshops voor de deelnemers van de Finale Jonge Solisten
2016 werden gegeven door Joost Smeets van philharmonie zuidnederland en Andres van Zoelen,
hoofdvakdocent klassiek saxofoon aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. De LBM Masterclasses
werden gehouden op zaterdag 10 juni 2017 bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort.
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LEF!

Vele honderden solisten nemen deel aan de
solistenwedstrijden. Dit gebeurt echter (te) vaak
achter de schermen. De LBM wil de wereld buiten
de blaasmuziek laten zien wat er allemaal gebeurt
op dit gebied, wat de jeugd in zijn mars heeft en
hoe leuk het is om muziek te maken. Daarom
maakte de LBM als initiatiefnemer, samen met L1,
Theater de Maaspoort, Viva Classic Live en
philharmonie zuidnederland in het najaar van
2014 als vernieuwing een televisieserie (LEF!) over deelnemers aan de solistenconcoursen en de Finale
Jonge Solisten. Ook in 2017 is deze samenwerking voortgezet tussen de LBM, L1 en Sef Thissen. Jonge
talenten uit de wereld van harmonieën en fanfares kregen samen met doorgewinterde artiesten de
gelegenheid om hun passie voor (klassieke) muziek uit te dragen. In oktober 2017 werden de opnames
met de winnaars per divisie uit de Finale Jonge Solisten 2017 gemaakt en werd gefilmd op locatie bij
de solisten en hun muziekvereniging. Deze tv-serie sluit naadloos aan bij de visie van de LBM om van
binnen naar buiten te werken, waarmee ook een verbinding tussen de muziekverenigingen, de
muzikanten en de samenleving gelegd wordt.
Al deze activiteiten worden ondernomen om de talentontwikkeling zichtbaar te maken. De LBM wil
laten zien dat muziek maken leuk is en hoopt daarmee op meer jonge muzikanten die van zich laten
horen tijdens geauspicieerde solistenconcoursen met kans op mooie prijzen en het verschijnen op
televisie. Dit maakt meedoen aantrekkelijk voor jonge muzikanten. Diverse prijzen, die vaak bestaan
uit concertmogelijkheden, bewerkstelligen zo het doel om jonge solisten meerdere
speelmogelijkheden te bieden. Bovenstaande stappen moeten ervoor zorgen dat de
aantrekkingskracht van de Finale Jonge Solisten vergroot wordt. Het uiteindelijke doel is om de aanwas
van jonge muzikanten te continueren.

4.5.

HaFaBra-examens

De LBM geeft verenigingen met een eigen opleiding of buiten het verzorgingsgebied van
muziekscholen de mogelijkheid officieel erkende examens af te laten nemen (conform HaFaBraraamleerplan) in het kader van jeugd en opleiding. De theorie-examens van de LBM werden in 2017
gehouden op 11 maart en 30 september. De praktijkexamens vonden plaats op 15 april en 18
november in het ’t Aad Roadhoes te Melick. Hartelijke dank gaat hierbij uit naar de gecommitteerden
Harry Wolters en Jos Scheren.
In totaal namen 29 kandidaten deel aan het theorie-examen. Aan het praktijkexamen hebben 31
kandidaten deelgenomen. De kandidaten die hebben deelgenomen aan deze examens zijn lid van de
volgende verenigingen:
Harmonie St.-Petrus en Paulus – Wolder Maastricht, Fanfare St.-Jozef – Merkelbeek, Fanfare St.Lambertus – Schinveld, Harmonie Kunst na Arbeid – Belfeld, Harmonie Boekend – Boekend, Harmonie
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L'Union – Heythuysen, Harmonie St.-Caecilia – Geulle, Harmonie de Berggalm – Klimmen, Les Amis
Réunis – Ransdaal.

4.6.

LBM Concertconcoursen

De LBM 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.

De Concertconcoursen 2017 werden op zondag 22 oktober in TheaterHotel de Oranjerie in Roermond
gehouden. Dit jaar presenteerden 7 muziekgezelschappen uit verschillende divisies en secties hun
muzikale kwaliteiten. De jury bestond uit Luuk Tuinstra, Rob Goorhuis en Dick Bolt. De organisatie was
in handen van de LBM met ondersteuning van Muziekvereniging St.-Caecilia America. L1 Radio zond
vanaf 17.00 uur live uit en maakte opnames van deze Concertconcoursen.
Daarnaast had de LBM, in samenwerking met de KNMO, weer de
mogelijkheid om de Concertconcoursen live te streamen via Blaasmuziek
TV. Blaasmuziek TV is het audiovisuele internetkanaal van de KNMO en
biedt registraties in prachtig Full HD beeld en kraakhelder geluid. Ook kunnen de deelnemende
verenigingen hun concoursdeelnames op DVD te bestellen.
Hieronder treft u een overzicht aan van de divisiewinnaars van 2017. Een volledig overzicht van
concoursuitslagen vindt u in bijlage I.
Divisiewinnaars 2017 - Harmonie
Divisie
Naam
3e
Harmonie Philomena - Haelen

Puntentotaal
83,33
1e prijs
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Kon. Harmonie St.-Caecilia - Mheer

Divisiewinnaars 2017 - Fanfare
Divisie
Naam
4e
Fanfare St.-Nicolaas - Broekhuizen
1e
C

Fanfare St.-Wiro ’t Reutje - Sint
Odiliënberg
Fanfare Eensgezindheid - Maasbracht
Beek

Divisiewinnaars 2017 - Brassband
Divisie
Naam
C
ProClass Brass Band Limburg - Geleen

Jaarverslag
97
1e prijs + lof + dagwinnaar

Puntentotaal
90
1e prijs + prom + lof
90,42
1e prijs + lof
92

Puntentotaal
90

WMC
In 2017 hebben 11 Limburgse orkesten deelgenomen aan het WMC te Kerkrade. Hieronder de
behaalde resultaten.
WMC 2017 - Harmonie
Divisie
2e
2e
1e
1e
1e
C

WMC 2017 - Fanfare
Divisie
1e
1e
1e
C
WMC 2017 - Brassband
Divisie
1e

Naam
Harmonie St.-Caecilia - Landgraaf
Nieuwenhagen
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade Kerkrade
Koninklijke Oude Harmonie van
Eijsden - Eijsden
Harmonie St.- Caecilia - Grevenbicht
Papenhoven
Harmonie Concordia - Obbicht
Harmonie St.-Petrus en Paulus Wolder Maastricht

Puntentotaal
91,83

Naam
Fanfare Monte Corona - Kronenberg
en Evertsoord
Koninklijke Fanfare St.-Caecilia - Puth
Fanfare St.-Gertrudis - St. Geertruid
Fanfare St.-Caecilia - Schimmert

Puntentotaal
88,83

Naam
Brassband Merum Herten - Merum

Puntentotaal
84

95,33
94,08
92,75
92,67
96,50

89
90
95,80

Concoursen buiten Limburg
In 2017 hebben 3 Limburgse orkesten deelgenomen aan een concours buiten de provincie.
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BBM - 2017
Divisie
3e

Naam
Puntentotaal
Fanfare Broekhuizervorst en Ooyen - 82
Broekhuizen
Harmonie van het Heilig Hart - 81
Altweerterheide
Harmonie Eendracht - Meijel
89,2

3e
1e

4.7.

Jaarverslag

Workshops voor solisten

De LBM wil muzikanten die ofwel in de aanloop naar een solistenconcours zijn ofwel die aan
permanente educatie willen doen de mogelijkheid bieden om hun technische vaardigheden,
ademtechniek, houding en muzikale vaardigheden via workshops te verbeteren. In 2017 zijn deze
workshops anders ingevuld dan de jaren ervoor. In 2017 hebben 7 verenigingen deelgenomen aan een
workshop lichte muziek van muzikanten van het Metropole Orkest. Hiermee is het doel bereikt om het
aanbod te verbreden en permanente educatie te stimuleren. Van binnenuit de verenigingen wordt op
deze manier permanente educatie naar buiten uitgedragen.

4.8.

De Maestro

De LBM voelt het mede als haar verantwoordelijkheid
dat de lidverenigingen over kwalitatief goede
dirigenten beschikken. Dirigenten kunnen daarom
deelnemen aan de workshop De Maestro onder leiding
van Jan Cober met als doelstelling de muzikale horizon
van dirigenten te vergroten en verdieping in het vak
dirigeren te krijgen. Tijdens deze cursus worden de
dirigenten zowel theoretisch als praktisch bijgespijkerd
in hun vakgebied. Mede dankzij de projectmatige
ondersteuning van een vijftal orkesten in 2017 heeft deze cursus kunnen plaatsvinden, namelijk
Limburgs Fanfare Orkest, Kerkelijke Harmonie St.-Joseph Weert 1880, Harmonie St.-Agnes Bunde,
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden en Harmonie St.-Cecilia Grevenbicht-Papenhoven. Hartelijk
dank hiervoor!
Ook in 2017 is de vernieuwing, waarbij externe specialisten, van buiten de muziekwereld, zijn
uitgenodigd voor een extra verdiepingsslag en om het centrale thema verder uit te diepen, voortgezet.
Dit jaar in de personen van Erik Janssen, Ramon Lormans, Sandor Hendriks en Marc Huynen. Dit
versterkt de positie van de Maestro als dirigentencursus door de verbinding met de professionele
wereld.
Het is de LBM gelukt om de organisatie van De Maestro te continueren en in de invulling een
vertaalslag richting de praktijk te maken. Per workshop hebben gemiddeld 20 cursisten deelgenomen.
Het verbinden van talentvolle (amateur)dirigenten aan professionals past daarmee binnen de visie van
de LBM.
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5. ORGANISATORISCHE VERSTERKING
Naast muzikale ondersteuning biedt de LBM ook organisatorische versterking van de blaasmuziek in
Limburg. De LBM steunt en stimuleert lidverenigingen door het delen van expertise, het organiseren
van workshops en het creëren van onderlinge samenwerking.

5.1.

De LBM als kenniscentrum en netwerkorganisatie
De LBM vormt met haar kantoor binnen het Huis voor de Kunsten Limburg
een kenniscentrum voor de blaasmuziek in Limburg. De LBM heeft ook in
2017 vele verenigingen zowel telefonisch, per mail of in een persoonlijk
gesprek geholpen met vragen omtrent dirigentencontracten, BUMA/Stemra,
verzekeringen, beleidsplannen etc. Verenigingen zijn zo met organisatorische
en/of bestuurlijke vragen geholpen. Daarnaast werkte de LBM in 2017 weer
verder aan een digitaal dienstenpakket, waarbij een vernieuwende digitale
ledenadministratie centraal staat. Na en testperiode is deze nu in productie
genomen.

5.2.

Versterken van verenigingen

De LBM organiseert al vele jaren themabijeenkomsten en workshops in het kader van Goed Bestuur.
Hiermee wil de LBM verenigingen ondersteunen met onder andere sponsor- en fondsenwerving en
met het maken van (jeugd)beleid. De LBM heeft, in het kader van de regeling 'ondersteuning besturen'
uit de Motie Limburgse Volkscultuur in samenspraak met het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg
(VNK-Limburg), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de Oud Limburgse
Schuttersfederatie (OLS), het Huis voor de Kunsten Limburg verzocht een cursuspakket aan te bieden
voor de bij deze bonden aangesloten lidverenigingen. In 2017 hebben verschillende cursussen
plaatsgevonden over onder andere ‘Eventcommunicatie- en marketing’, ‘Boekhouden’, ‘Creatief
jongeren bereiken’, ‘Projectplan schrijven en fondsen werven’ en ‘Van samenwerken tot fuseren’. In
totaal hebben ongeveer 500 personen aan de workshops deelgenomen, waarvan meer dan 200
deelnemers behoren tot de lidverenigingen van de LBM. Uit de evaluaties die gehouden zijn, blijkt dat
de deelnemers deze cursussen met een rapportcijfer van gemiddeld een acht beoordelen. Gezien de
positieve reacties en de volgeboekte cursussen zullen ook in 2018 dergelijke workshops gegeven
worden. Het workshopprogramma zorgt voor een versterking van de bestuurskracht van verenigingen.

5.3.

Stimuleren van samenwerking

Zoals ook duidelijk in het beleidsplan staat vermeld, wil de LBM samenwerking stimuleren op zowel
Euregionaal, landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau. De LBM is er van overtuigd dat door
samenwerking, krachtenbundeling en verbinding meer te bereiken is.
Ook in 2017 heeft de LBM in samenwerking met de LBT, de OLS en het VNK-Limburg in het kader van
de Motie Limburgse Volkscultuur gezamenlijk een pakket aan cursussen voor bestuurders
samengesteld (zoals hierboven beschreven). Uit de vele positieve reacties vanuit de bestuurders blijkt
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dit een succesvolle samenwerking te zijn. Hiermee heeft de LBM geïnvesteerd in de relatie met haar
lidverenigingen en externe stakeholders zoals gemeenten, provincie en andere partners.
In 2017 heeft de LBM onder andere samengewerkt met L1 Radio en TV, het Conservatorium
Maastricht, philharmonie zuidnederland, de KNMO en het WMC.

6. PR EN COMMUNICATIE VOOR DE BLAASMUZIEK
6.1.

Communicatie tussen LBM en de verenigingen

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. Dit rechtstreekse contact zorgt voor verbinding tussen de
LBM en de lidverenigingen. Natuurlijk is ook de Algemene Ledenvergadering een belangrijk
communicatiemiddel richting te lidverenigingen. De LBM investeert hiermee in de platformwerking,
waardoor de communicatie richting de lidverenigingen nog verder versterkt wordt.
Via www.lbmblaasmuziek.nl is de LBM online te vinden. Deze website speelt in op de beleving van
muziek met beeld- en filmmateriaal. Daarnaast heeft de website een logische structuur, waardoor
informatie over blaasmuziek en activiteiten van de LBM op een eenvoudige manier te vinden zijn. Alle
digitale communicatie van de LBM gaat via de website. De social media is ook geïntegreerd in de
website (Facebook: www.facebook.com/LBMblaasmuziek, Twitter: @LBM-blaasmuziek). Aan de hand
van deze website versterkt de LBM de communicatie richting de lidverenigingen en de buitenwereld
in zijn algemeenheid. Ook in 2017 is de website bijgehouden en voorzien van de meest actuele
informatie.

6.2.

Evenement Promotie Blaasmuziek

De LBM zoekt aansluiting bij bestaande projecten en stimuleert samenwerking met andere culturele
verenigingen om nieuwe doelgroepen in contact te brengen met blaasmuziek. Voorbeelden hiervan
zijn al genoemd onder het Eurofestival, het Limburgs Jeugdorkest, de Finale Jonge Solisten met de
televisieserie LEF!

7. 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.

8. INNOVATIEVE PROJECTEN
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De LBM faciliteert en stimuleert de lidverenigingen in het opzetten en delen van innovatieve projecten.
Meer hierover in het volgende hoofdstuk over de Motie Limburgse Volkscultuur.

9. ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE MOTIE
LIMBURGSE VOLKSCULTUUR
In november 2011 hebben Provinciale Staten de Motie Limburgse Volkscultuur aangenomen. Hierin is
opgenomen dat een bedrag van € 5 miljoen in de periode 2012–2016 beschikbaar komt voor HaFaBraverenigingen, koren, drumbands en schutterijen. In overleg met de Provincie Limburg, het Huis voor
de Kunsten Limburg en de overige betrokken bonden (LBT, OLS en VNK-Limburg) is besloten om de
gelden onder te verdelen en de beleidslijnen instrumenten en uniformen, opleiding en
talentontwikkeling, ondersteuning besturen en innovatieve projecten uit te zetten. In 2016 kon voor
het laatst gebruik gemaakt worden van de Motie Limburgse Volkscultuur. In overleg met de Provincie
is besloten om € 487.500 van pijler 2 voor het Masterplan Muziekonderwijs DOOR! in te zetten. De
financiële afhandeling en verantwoording gebeurt rechtstreeks via het Huis voor de Kunsten Limburg
aan de Provincie Limburg. Deze gelden blijven dus buiten de financiële administratie van de LBM.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

JAARREKENING 2017
1.1 Balans per 31 december 2017
Na voorstel resultaatbestemming
ACTIVA
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Voorraden

(1)

2.937

4.299

Overige vorderingen en overlopende activa

(2)

9.571

103.413

Liquide middelen

(3)

105.172

41.676

117.680

149.388

PASSIVA
31 december 2017
€
€
Eigen vermogen
Algemene reserve

Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2016
€
€

(4)
57.647

42.752

(5)

57.647

42.752

60.033

106.636

117.680

149.388

1.1 Exploitatierekening over 2017
ALGEMEEN
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Subsidiebaten

(6)

96.724

96.724

105.244

Overige baten

(7)

77.891

37.500

75.873

174.615

134.224

181.117

Inkoopkosten

(8)

24.607

-

24.453

Personeelskosten

(9)

77.195

77.195

77.196

(10)

13.097

13.492

13.096

Huisvestingskosten
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Bestuurskosten

(11)

12.875

13.850

11.082

Kantoorkosten

(12)

4.395

3.950

3.103

Algemene kosten

(13)

18.108

1.400

2.632

Financiële baten en lasten

(14)

506

400

379

150.783

110.287

131.941

23.832

23.937

49.176

Resultaat algemeen
ACTIVITEITEN

Realisatie
2017
€
Concertconcoursen
Baten
Lasten

(15)

Orkesten Limburgse Bond
Baten
Lasten

(16)

Jeugdontwikkeling- en opleiding
Baten
Lasten

(17)

Ontwikkeling dirigenten
Baten
Lasten

(18)

Organisatorische versterking
Baten
Lasten

(19)

Publiciteitsactiviteiten
Baten
Lasten

(20)

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

9.215
13.668
-4.453

17.450
20.000
-2.550

23.929
22.567
1.362

26.055
16.509
9.546

22.500
20.000
2.500

12.112
24.028
-11.916

3.033
10.066
-7.033

1.250
13.700
-12.450

2.601
11.272
-8.671

5.603
12.552
-6.949

8.700
15.000
-6.300

8.642
13.615
-4.973

10.458
10.506
-48

-

12.029
-12.029

-

53.699
54.913
-1.214
37.441
11.735

Resultaat activiteiten

-8.937

24.200
24.200
18.800

RESULTAAT TOTAAL

14.895

5.137
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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 nettoopbrengstwaarde. 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.
Kortlopende vorderingen
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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.
Subsidieopbrengsten
Overige opbrengsten
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
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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.
1.4 Toelichting op balans per 31 december
2017
(1) Voorraden
31 december 2017
€
Voorraden insignes, diploma's, e.d.

31 december 2016
€

2.937
2.937

4.299
4.299

Ten aanzien van de per 31 december 2017 aanwezige voorraad wordt, evenals voorgaand jaar, een
voorziening voor incourantheid niet noodzakelijk geacht.
(2) Overige vorderingen en overlopende
activa
Te vorderen Motiegelden
Rekening-courant Huis voor de Kunsten
Limburg
Overige vorderingen

530

92.267

9.041

6.805
4.341

9.571

103.413

Rekening-courant Rabobank

19.957

23.461

Spaarrekening Rabobank

85.215

18.215

105.172

41.676

(3) Liquide middelen

(4) Eigen vermogen
2017
€

2016
€

Algemene reserve
Saldo per 1 januari

42.752

31.017

Resultaat boekjaar

14.895

11.735

Saldo per 31 december

57.647

42.752

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om het resultaat boekjaar te bestemmen aan de
algemene reserve. Hierop vooruitlopend is het resultaat reeds als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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(5) Overige schulden en overlopende passiva
31 december 2017
€
Waarborgsommen en inschrijfgelden
Rekening-courant Huis voor de Kunsten
Limburg
Rekening-courant Stichting Dag van de Blaasmuziek
Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen

31 december 2016
€

900

300

8.675
2.828

2.828

47.630

103.508

60.033

106.636

Over de rekening-couranten 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.
1.5 Toelichting op exploitatierekening over 2017
ALGEMEEN
Realisatie
2017
€
(6) Subsidiebaten
Structurele subsidie Provincie Limburg
Overige subsidies

(7) Overige baten
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

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

96.724
-

96.724
-

96.724
8.520

96.724

96.724

105.244

37.570
31.811

37.000
-

37.688
30.576

8.510
77.891

500
37.500

7.609
75.873

24.607
24.607

-

24.453
24.453

77.195
77.195

77.195
77.195

77.196
77.196

13.097
13.097

13.492
13.492

13.096
13.096

7.763
810
4.162
-

7.500
1.000
3.200
2.000

6.644
4.136
-

24

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
2017
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Overige bestuurskosten

Jaarverslag

140
12.875

150
13.850

302
11.082

294
-

500
50

85
26

Automatiseringskosten
Porti- en telefoonkosten
Drukwerk

498
2.288
1.315

50
1.250
2.000

667
1.199
1.126

Overige kantoorkosten

4.395

100
3.950

3.103

18.108

1.000

2.632

18.108

400
1.400

2.632

506
506

400
400

379
379

600
7.265
1.350
9.215

15.750
1.700
17.450

1.600
17.279
2.050
3.000
23.929

10.657
1.027
1.624
360
13.668

20.000
20.000

14.128
2.371
2.668
3.400
22.567

7.500
15.635

7.500
15.000

9.863
-

2.920
26.055

22.500

875
1.374
12.112

5.570
5.704

-

7.813
6.191

(12) Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Contributies en abonnementen

(13) Algemene kosten
Kosten PR en communicatie
Overige kosten

(14) Financiële baten en lasten
Bankkosten

(15) Concertconcoursen
Baten
Deelnemersbijdragen
Entreegelden
Sponsoring
Overige bijdragen

Lasten
Accommodatie, organisatie en ondersteuning
Juryvergoeding
Drukwerk
Overige lasten

(16) Orkesten Limburgse Bond
Baten
Middelen Provincie Limburg
Sponsoring
Eigen bijdragen
Overige baten

Lasten
Accommodatie, organisatie en ondersteuning
Dirigent en docenten
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-

2.120

1.616
300
2.760
16.509

20.000
20.000

388
5.892
1.624
24.028

Opbrengsten examens
Opbrengsten Finale Jonge Solisten

1.075
1.733

1.250

670
1.678

Opbrengsten overige solistenconcoursen

225
3.033

1.250

253
2.601

57

-

572

958
2.883

1.500
-

768
3.806

763

-

555

705
2.700
2.000
10.066

7.000
3.000
2.200
13.700

482
3.345
-256
2.000
11.272

5.603
5.603

8.700
8.700

8.642
8.642

2.496
5.840
3.364

-

1.756
7.812
3.757

852
12.552

15.000
15.000

290
13.615

10.458
10.458

-

-

-

12.000
29
12.029

Muziekarrangementen en aanverwant drukwerk
Reis-, verblijf- en vervoerskosten
Overige lasten

(17) Jeugdontwikkeling en -opleiding
Baten

Lasten
Examens - accommodatie en organisatie
Examens - examinatoren en docenten
Examens - overige lasten
Finale Jonge Solisten - accommodatie en organisatie
Finale Jonge Solisten - jury en docenten
Finale Jonge Solisten - overige lasten
Overige solistenconcoursen - accommodatie en organisatie
Overige solistenconcoursen - jury en docenten
Overige solistenconcoursen - overige lasten
Eurofestival

(18) Ontwikkeling dirigenten
Baten
Deelnemersbijdragen De Maestro
Lasten
Accommodatie en organisatie
Vergoeding docent
Orkestvergoedingen
Overige lasten
(19) Organisatorische versterking
Baten
Middelen Provincie Limburg

Lasten
Workshops bestuursleden verenigingen
Kosten dienstenpakket (Ledentool)
Digitaliseren archief LBM
Kosten nieuwsbrief

10.458
48
10.506

-
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(20) Publiciteitsactiviteiten
Baten
Middelen Provincie Limburg
Overige baten
Lasten
Lasten LEF!
Lasten Blaasmuziektv.nl

Jaarverslag

-

24.200
24.200

52.099
1.600
53.699

-

24.200
24.200

54.913
54.913

* 2016 inclusief Kidsdag
Analyse van afwijkingen tussen realisatie en begroting
Algemeen - Overige baten en inkoopkosten
De kosten en opbrengsten gerelateerd aan insignes, diploma's en aanverwanten zijn niet in de primaire
begroting geïncorporeerd. De baten en lasten liggen echter in lijn met de realisatie 2016 en zijn daarmee
niet uitzonderlijk.
Algemeen - Algemene kosten
De kosten PR en communicatie stijgen sterk doordat in 2017 een aantal zaken tot uitvoering zijn gebracht
die niet voorzien waren tijdens het gereedkomen van de begroting. Dit omvat met name de ontwikkeling
van de nieuwe huisstijl, de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe format van de website, alsook
de aanschaf van de speldjes ten behoeve van leden en lidverenigingen in de vorm van het nieuwe logo van
de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Activiteiten - Concertconcoursen
De daling in de baten concertconcoursen is het gevolg van het feit dat het aantal deelnemers lager dan
begroot is. Hiermee rekening houdend, liggen de baten in lijn met voorgaand jaar. De bijbehorende lasten
dalen minder hard, omdat in 2017 de reguliere bijdrage betaald is geworden inzake blaasmuziektv.nl
waar in 2016 nog sprake was van een eenmalige verlaagde bijdrage.
Activiteiten - Jeugdontwikkeling en -opleiding
Met name de Finale Jonge Solisten toont op financieel gebied een resultaat die de begroting overstijgt,
hetgeen het gevolg is van een behoudende begroting, waarbij kosten ruim zijn ingeschat geworden. Tevens
is het bezoekersaantal beduidend hoger dan in eerste aanleg verwacht.
Activiteiten - Orkesten Limburgse Bond
De kosten zijn lager dan begroot, vanwege het feit dat één activiteit in het najaar 2017 geen doorgang
heeft gevonden. De baten overstijgen de begroting als gevolg van de eigen bijdragen van deelnemende
muzikanten ten behoeve van gedeeltelijke dekking van de kosten van
accommodatie.
Activiteiten - Ontwikkeling dirigenten
Dit ziet op de activiteiten in het kader van de dirigentencursus De Maestro. Het aantal deelnemers ligt
lager dan begroot, waardoor de gerealiseerde baten een daling laten zien ten opzichte van de begroting.
Omdat het aantal cursussen dat in een jaar plaatsvindt ongewijzigd is, dalen de lasten minder hard dan
de baten. Er is feitelijk sprake van minder deelnemers per cursus. Er kan geen tendentie worden ontleend
uit deze daling, welke derhalve als niet-structureel wordt aangemerkt.
Activiteiten - Organisatorische versterking
De kosten samenhangend met de ontwikkeling en implementatie van de Ledentool waren bij het
gereedkomen van de begroting 2016 nog niet inzichtelijk. Door de provincie Limburg zijn middelen
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toegekend ter dekking van de kosten van de Ledentool tot een bedrag van € 25.000. Deze baten zijn naar
rato van de gerealiseerde kosten verantwoord.
Activiteiten - Publiciteitsactiviteiten
De bijdrage aan de kosten van het televisieprogramma LEF! worden door de LBM en L1 gedeeld. Hiervoor is
begroot € 24.200 per jaar, waarbij de LBM het ene jaar het volledige bedrag betaalt en L1 het andere jaar.
In 2016 is de volledige last voor het betreffende jaar verantwoord, waardoor feitelijk de last betrekking
hebbende op 2 jaren reeds is verantwoord. Dientengevolge zijn voor 2017 geen lasten en bijbehorende
subsidiebaten verantwoord. In de begroting waren de baten en lasten wel gespreid over 2 jaren.
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BIJLAGEN

11.1. Bijlage I: Uitslagen LBM Concertconcoursen 2017
Uitslagen zondag 22 oktober 2017
Div.
4
3
1
1
1
C
C

Onderdeel Onderdeel
1
2+3
Totaal
90,5
89,5
90
82,67
84
83,33
88,5
92,33
90,42
97
97
97
85,5
83,67
84,58
90
92

Naam vereniging
Fanfare Sint Nicolaas - Broekhuizen
Harmonie Philomena - Haelen
Fanfare Sint Wiro - ‘t Reutje - Sint Odiliënberg
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia - Mheer
Harmonie St.-Caecilia - Blerick
ProClass Brass Band Limburg - Geleen
Fanfare Eensgezindheid - Maasbracht

11.2. Bijlage II: Diverse cijfers
Ledenbestand LBM per 31 december 2017
Divisie
Intro/niet
5e
4e
gekwalificeerd divisie divisie
Harmonie
8
29
21
Fanfare
5
32
13
Brassband
1
1
1
Overig
8
0
0
Totaal
22
62
35

3e
divisie
26
14
0
0
40

Deelname aan Concertwedstrijden per divisie in 2017
Festival Introductie 5e
4e
3e
divisie
divisie
divisie
divisie
0
0
0
1
3

2e
divisie
21
19
0
0
40

2e
divisie
2

1e
divisie
28
35
1
0
64

1e
divisie
11

Totaal aantal deelnemers per divisie aan Finale Jonge Solisten in 2017
Jeugd
5e divisie 4e divisie 3e divisie 2e divisie
Solisten
9
Ensembles 0

9
0

6
0

10
0

Verzonden insignes en hangpenningen in 2017
Soort insigne
Bronzen insigne (10-12-12,5 en 15-jarig lidmaatschap)
Zilveren insigne (25-jarig lidmaatschap)
Verguld insigne (40-jarig lidmaatschap)
Verguld insigne met 1 zirkoon (50-jarig lidmaatschap)
Verguld insigne met 2 zirkonia (60-jarig lidmaatschap)
Verguld insigne met 2 robijntjes (65-jarig lidmaatschap)

9
3

Concert
divisie
6
2
1
0
9

Concert
divisie
4

Totaal
139
120
5
8
272

Totaal
21

1e divisie

Totaal

10
1

53
4

Aantal
165
249
157
117
71
22
29
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Verguld insigne met 3 zirkonia (70-jarig lidmaatschap)
Bronzen hangpenning (75-jarig lidmaatschap)
Zilveren hangpenning (80-jarig lidmaatschap)
Totaal
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46
0
3
830
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11.3. Bijlage III: Overzicht gerealiseerde doelstellingen
Het beleid van de LBM is gericht op vernieuwing, verbinding en versterking. Daarnaast zet de LBM
specifiek in op de pijlers Jeugd en Opleiding (hieronder weergegeven als J&O) en het werken van
binnen naar buiten (VBNB). Onderstaand overzicht laat zien welke gestelde doelstellingen uit het
beleidsplan 2013-2017 Vernieuwen, verbinden en versterken in de Limburgse blaasmuziek in 2017
gerealiseerd zijn en op welke wijze een en ander gerealiseerd is.
Pijler

Realisatie Gerealiseerd?
Verantwoording
1. Jeugd & Leden boeien en binden

J&O

2014-2017

Ja

Factsheet muziek maakt slim

J&O

2014-2016

Ja

Stimuleringsregeling kinderen
kennis laten maken met muziek
vanuit Motie Volkscultuur
3 pilot-projecten (Muziekkanjers,
MusiConnect en Blaas- en
trommelcarrousel)
2017: Voucherregeling DOOR!

J&O

2014-2017

Ja

Samenwerking met Stichting
Eurofestival - Music for Youth
2017: 24 deelnemers

J&O

2013-2017

Ja

Concerten op bestaande podia
2017: Eurofestival & WMC Young
Generations

VBNB 2014-2017

Ja

De orkestcommissie van het
Limburgs Jeugdorkest

VBNB 2014-2017

Ja

De LBM onderzoekt de behoeftes en VBNB 2014-2016
mogelijkheden om buiten de jeugd
ook voor andere leeftijdsklassen
stimulerende activiteiten te
ontplooien.

Ja

Cursuspakket vanuit Motie
Volkscultuur
2017: diverse workshops, ca. 200
deelnemers
Stimuleringsregeling
permanente educatie vanuit
Motie Volkscultuur

Activiteiten / Beleidspunten
1) Muziek ieder kind
De LBM brengt de positieve invloed
van muziekles op de ontwikkeling
van kinderen continu onder de
aandacht.
De LBM ondersteunt projecten
gericht op muziekles voor ieder kind,
waaronder het streven om
muziekles weer in het
lesprogramma van de basisscholen
te krijgen.
2) Eurofestival powered by LBM
De LBM richt zich op een toename
van het aantal deelnemende
jeugdorkesten aan het LBMJeugdpodium.
3) Limburgs Jeugdorkest
De LBM zoekt actief naar
concertmogelijkheden voor het
LBM-Jeugdorkest en bewaakt het
concept van een bovenregionaal
orkest ter stimulering van
talentvolle jeugdmuzikanten.
De LBM komt tot een
organisatievorm van het orkest
waarbij leden van het LBMJeugdorkest zelf participeren.
4) (Jeugd)Ledenwerving
De LBM ondersteunt de
lidverenigingen bij het werven en
behouden van leden.

Activiteiten / Beleidspunten

2. Muzikale ontwikkeling

1) Finale Jonge Solisten
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De LBM zoekt naar mogelijkheden
om de Jonge Solisten meerdere
speelmogelijkheden te bieden.

2) HaFaBra-examens
De LBM continueert de organisatie
van de HaFaBra-examens. De
organisatie is hierbij voorbereid op
een stijging van het aantal
kandidaten.
3) Concertconcoursen
De LBM werkt samen met de
landelijke organisaties aan de
doorontwikkeling van de
concertconcoursen.
De LBM creëert bewustwording bij
de verenigingen van het nut en
plezier van de concertconcoursen.
De LBM draagt zorg voor een
consistente jurering om zo een hoge
kwaliteit na te blijven streven.
4) Workshops voor solisten
De LBM verbreedt het aanbod voor
solistenworkshops en geeft dit een
permanent karakter binnen de
jaarcyclus.
5) De Maestro
De LBM continueert de organisatie
van De Maestro en streeft in de
invulling continu naar een
vertaalslag richting de praktijk.
Activiteiten / Beleidspunten

Jaarverslag

VBNB 2014-2017

Ja

Organisatie Geauspicieerde
Solistenconcoursen, Finale Jonge
Solisten, LEF!
2017:
53 solisten
4 ensembles

2013-2017

Ja

2017:
29 kandidaten theorie-examen
31 kandidaten praktijkexamen

VBNB 2014-2017

Ja

KNMO-pilots, Jury aan huis en
Festivaldeelname
2017: 0 deelnemers

VBNB 2014-2017

Ja

2014-2017

Ja

KNMO-pilots, Jury aan huis en
Festivaldeelname
2017: 0 deelnemers
Organisatie Concertconcoursen
2017: 7 deelnemers

J&O

2014-2016

Ja

Stimuleringsregeling
permanente educatie vanuit
Motie Volkscultuur

J&O

2013-2017

Ja

De Maestro 2016-2017
2017: ca. 20 deelnemers per
workshop

J&O

1) De LBM als kenniscentrum en
netwerkorganisatie
De LBM is een up-to-date
VBNB 2013-2017
kenniscentrum voor lidverenigingen,
ondersteund door het Huis voor de
Kunsten Limburg.
De LBM investeert in de
VBNB 2014-2017
digitalisering van haar
dienstenpakket.
De LBM biedt actieve ondersteuning J&O 2013-2017
aan verenigingen bij
organisatorische of bestuurlijke
vragen.
2) Versterken van verenigingen
De LBM breidt het
VBNB 2013-2017
workshopprogramma uit ter
versterking van de bestuurskracht
van verenigingen.
3) Stimuleren van samenwerking

3. Organisatorische versterking

Ja

Continue proces

Ja

In productie genomen in 2017

Ja

In samenwerking met het Huis
voor de Kunsten Limburg

Ja

Cursuspakket vanuit Motie
Volkscultuur
2017: diverse workshops, ca. 200
deelnemers
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De LBM stimuleert overleggen van
VBNB
muziekverenigingen op gemeentelijk
niveau.
De LBM werkt intensief samen met
VBNB
de collegabonden in de KNMO en
ondersteunt het initiatief om te
komen tot één landelijke
muziekorganisatie.

Jaarverslag
2013

Ja

Stimuleringsregeling Opleiding &
Talentontwikkeling

2013

Ja

Fusie KNFM en VNM tot KNMO

De LBM werkt mee aan initiatieven
die structurele samenwerking in de
blaasmuziek versterken.

VBNB 2014-2017

Ja

Bijv. LEF! in samenwerking met
L1

De LBM investeert in de relatie met
haar lidverenigingen en externe
stakeholders zoals gemeenten,
provincie en andere partners.
Activiteiten / Beleidspunten

VBNB 2013-2017

Ja

Continue proces

1) Communicatie tussen LBM en de
verenigingen
De LBM ontwikkelt (online)
communicatiemiddelen voor
rechtstreeks contact met de leden.
De LBM investeert in de
platformwerking van de Algemene
Ledenvergadering.
De LBM ontwikkelt een
communicatieplan en neemt hier
ook het totale imago van de
blaasmuziek in mee.
2) Stichting Dag van de Blaasmuziek
De LBM participeert met andere
partners in de organisatie van de
Euregioparade.
De LBM zoekt aansluiting bij
bestaande projecten en stimuleert
samenwerking met andere culturele
verenigingen om nieuwe
doelgroepen in contact te brengen
met blaasmuziek.
Activiteiten / Beleidspunten
De LBM ontwikkelt en ondersteunt
plannen om de professionele
muziekwereld en amateurmusici
meer met elkaar te verbinden ter
stimulering van de blaasmuziek.

4. PR en communicatie voor de blaasmuziek

VBNB 2014-2017

Ja

VBNB 2013-2017

Ja

VBNB

Ja

2014

VBNB 2014-2017

Nee

VBNB 2014-2017

Ja

Besloten om de focus op andere
zaken te leggen
Eurofestival, Limburgs
Jeugdorkest, Finale Jonge
Solisten, LEF!

5. Synergie tussen amateurmusici en professionele muziekwereld
VBNB 2014-2017

Activiteiten / Beleidspunten
De LBM faciliteert en stimuleert de
lidverenigingen in het opzetten en
delen van innovatieve projecten

E-mail, website, nieuwsbrieven,
persberichten, twitter, facebook
en postverzendingen
Organisatie Algemene
Ledenvergaderingen, twee keer
per jaar
Oplevering van
communicatieplan/Plan van
Eisen begin 2015

Ja

Limburgs Jeugdorkest, Finale
Jonge Solisten, De Maestro

6. Innovatieve projecten
VBNB 2014-2016

Ja

Motie Volkscultuur
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ADDITIONELE INFORMATIE EN COLOFON

Functionarissen op 31 december 2017
Dagelijks Bestuur

Noël Lebens
Theo Hanssen
Bart Nijs
Stefan Prevoo
Josien Vermeeren

Algemeen Bestuur

Dorrie Besouw
Léon Evers
Maurice Gordijn
Wim Leunissen
Anoek Wintraecken

Beschermheer

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

Erevoorzitters

Th. F.M. Rongen

Erebestuursleden

A.H.J.M. Swachten†
A.J. Creusen
J.H.J. van Nuenen
J.G.J.M Lemmen
J.M.A.M. Hermans
R.L.J. op den Buijs
A.F.I.M. Cornelissen
T.H.G.M. Pleunis

Kantoor

Silvia Segers-Weusten
Mirjam Waltmans

Colofon:
Jaarverslag

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester (vanaf jun-2017)
DB-lid (tot dec-2017)

Beleidsmedewerker
Secretariaat

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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