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Jaarverslag 2013 

 

Stichting Zomercursus Woudschoten: 

Het vierde boekjaar loopt van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013. 

 

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 in 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. 

 

Adres van Stichting Zomercursus Woudschoten (SZW) voor KvK is 

Leerdamseweg 21, 4147 BL Asperen. 

 

Correspondentieadres en secretariaat:  

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

 

Bestuursvergaderingen: 

Op donderdag 21 februari komt het bestuur in Asperen bijeen ter goedkeuring 

van de financiële jaarcijfers en het jaarverslag, alsmede de begroting voor 

ZCW 2013. Verder worden zaken besproken rond de organisatie van de 52e 

Zomercursus Woudschoten, het genereren van gelden en de te ondernemen 

publiciteitsacties. Ook wordt besloten prijzen, in de vorm van deelnemers- 

bijdragen, beschikbaar te stellen aan het Tristan Keuris Kamermuziekconcours 

te Amersfoort en Haarlems Interscholair Toernooi. Een gedeelte van het 

prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Sichting Vrienden Zomercursus 

Woudschoten. 



  

___________________________________________________________________________ 
’t Hofke 116C, 5641 AN  Eindhoven  T en F: 040 787 38 55 info@zomercursuswoudschoten.nl 

Rabobank 1479.40.605                                    KVK 50547976 www.zomercursuswoudschoten.nl   

 

Op zaterdag 10 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 in 2014 kan doorgaan. Door 

een particuliere sponsoring, die ten goede moet komen aan de deelnemers, wordt 

de deelnemersbijdrage teruggebracht tot € 599,-. Ook zal een vroegboekkorting 

gelden voor deelnemers die inschrijven vòòr 1 september 2013; het deelnemers- 

geld à € 575,- moet voldaan worden (uiterlijk) in het eerste kwartaal van 2014.  

Dinsdag 10 december wordt een extra bestuursvergadering belegd, waarbij 

onder andere de jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden 

besproken en goedgekeurd. De eerder gepresenteerde begroting voor ZCW 2014 

wordt na een kleine aanpassing goedgekeurd.  

 

Voorbespreking en evaluatie met staf en docenten: 

Er is geen voorbespreking met de docenten gehouden om de cursus voor te 

bereiden. Omwille van een nieuw staflid wordt op donderdag 27 juni een 

kennismakings bijeenkomst gehouden in Groepsaccommodatie Beukenhof te 

Biezenmortel. Op dinsdag 30 juli vergaderen de stafleden in Utrecht om met 

name de kamerindeling te maken. Bij de evaluatie van de 52e Zomercursus 

Woudschoten op dinsdagavond 29 oktober in Biezenmortel kijken staf en 

docenten met tien personen terug op een in alle opzichten geslaagde 

kamermuziekcursus en komen verbeterpunten voor ZCW 2014 aan de orde.  

 

Eindhoven, 11 december 2013 

Bekkie Doornweerd, secretaris. 

 

Getekend: 

Carlos Callewaert, voorzitter SZW 

 

 

Jan de Jong, bestuurslid SZW 

 

        

                 


