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Jaarverslag 2012 

 

Stichting Zomercursus Woudschoten: 

Het derde boekjaar loopt van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012. 

 

Doelstelling: (Akte van oprichting 16 juli 2010) 

Het (verder) bekwamen van jeugdige musici in de beoefening van klassieke 

muziek door het bieden van mogelijkheden tot samenspelen in ensembles voor 

kamermuziek alsmede orkestvorm, opdat zij door de opgedane kennis en ervaring 

worden gestimuleerd om zich verder in de beoefening van klassieke muziek te 

verdiepen en ook andere jeugdigen daarvoor te interesseren. 

 

Kamer van Koophandel en Bestuursleden: 

De eerste inschrijving in het handelsregister vindt plaats op 6 augustus 2010 bij 

Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland in Breda onder nummer 50547976. 

Op 3 december 2010 wordt het huidige bestuur ingeschreven: 

 Carlos Callewaert, voorzitter; 

 Bekkie Doornweerd, secretaris/penningmeester; 

 Jan de Jong, bestuurslid. 

 

Het adres van Stichting Zomercursus Woudschoten (SZW) wordt gewijzigd van 

Utrecht naar Leerdamseweg 21, 4147 BL Asperen. 

 

Correspondentieadres: per 21 september 2012 wordt het contract opgezegd van 

Postbus 55, 5550 AB Valkenswaard; het KvK-correspondentieadres wordt dan: 

’t Hofke 116C, 5641 AN  Eindhoven, telefoon 040 787 38 55. 

 

Bestuursvergaderingen: 

Op 8 november 2011 vindt de eerste bestuursvergadering plaats in Bergen op 

Zoom, voorafgaand aan de gezamenlijke bespreking met Stichting Vrienden 

Zomercursus Woudschoten. Aan de orde komen met name Afrekening ZCW 2011 

en Begroting ZCW 2012. 

 

Op maandag 13 februari komt het bestuur in Eindhoven bijeen om afspraken te 

maken over de organisatie van de 51e Zomercursus Woudschoten, het genereren 

van gelden, de te ondernemen publiciteitsacties en het aanvragen van de ANBI-

status als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
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Op maandag 2 april vergadert het bestuur in Alblasserdam over de financiering 

van Zomercursus Woudschoten 2012 en het verkrijgen van de ANBI-status. 

 

Op donderdag 10 mei komen de beide besturen van Stichting Zomercursus 

Woudschoten en Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten bijeen in Malle 

te België. Gesproken wordt over opheffen of continueren van SVZW na het 

opstappen van drie bestuursleden. Besloten wordt, na het aanblijven van de 

voorzitter, een nieuw bestuur te vormen. De werkzaamheden worden tijdelijk 

door de SZW-secretaris waargenomen.  

 

Op dinsdag 12 juni komt het bestuur bijeen in Alblasserdam en bespreekt de 

actiepunten en financiële situatie van ZCW 2012, alsmede de vorming van een 

nieuw bestuur voor Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten. Daarna volgt 

de voorbespreking van ZCW 2012, waarbij staf en docenten gastvrij worden 

ontvangen op het nieuwe kantoor van D&C Engineering te Alblasserdam. 

 

Op zaterdag 11 augustus overlegt het bestuur tijdens Zomercursus 

Woudschoten in Biezenmortel en bespreekt de gang van zaken rond de 

Slotuitvoering. Ook kan worden vastgesteld dat de cursus binnen het financiële 

budget kan worden afgesloten. Tevens wordt, aan de hand van de financiële 

positie van de stichting, besloten dat de zomercursus 2013 door kan gaan!  

 

Op 10 september jl. houden de besturen van Stichting Vrienden Zomercursus 

Woudschoten en Stichting Zomercursus Woudschoten in Alblasserdam een 

gezamenlijke vergadering om het nieuwe bestuur voor SVZW te installeren en 

afspraken te maken voor 2013. 

 

Voorbespreking en evaluatie met staf en docenten: 

Het bestuur houdt op 12 juni een voorbespreking met staf en docenten in 

Alblasserdam om de cursus voor te bereiden. De evaluatie van de 51e 

Zomercursus Woudschoten vindt plaats op dinsdagavond 2 oktober in 

Groepsaccommodatie Beukenhof te Biezenmortel. 

 

Eindhoven, 13 november 2012 

Bekkie Doornweerd, secretaris. 

 

 


