Jaarverslag 2016
Stichting Zomercursus Woudschoten:
Het zevende boekjaar loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.
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 Kamer van Koophandel
is Leerdamseweg 21, 4147 BL Asperen.
Correspondentieadres en secretariaat:
’t Hofke 116C, 5641 AN Eindhoven, telefoon 040 787 38 55.
Bestuursvergaderingen:
Op dinsdag 29 maart komen de besturen van SZW en SVZW in Alblasserdam ter
vergadering bijeen. Tijdens de SZW-vergadering worden de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester van het zesde boekjaar ondertekend. Na afloop van
de vergadering komt het bestuur van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten
erbij voor een gezamenlijk overleg en wordt met name gesproken over de toekomst
en continuïteit van SVZW. Samen met de Stichting Vrienden Zomercursus
Woudschoten worden twee deelnames aan ZCW 2016 als prijzen beschikbaar
gesteld aan het Benjamin Britten Concours 2016 voor viool te Zwolle. Niet aan het
Tristan Keuris Kamermuziek Concours te Amersfoort, dat in 2016 voor componisten
gehouden wordt. Reservering prijzengeld voor het Haarlems Interscholair Toernooi
wordt geschrapt, omdat het niet meer binnen onze doelstelling past en geen
nieuwe deelnemers zal opleveren. Het bedrag aan reducties voor deelnemers en
familiekorting zal ook dit jaar betaald worden door de Stichting Vrienden
Zomercursus Woudschoten.
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Op zaterdag 13 augustus, tijdens Zomercursus Woudschoten, overlegt het SZWbestuur in Biezenmortel. De financiële situatie en de gang van zaken rond de
slotuitvoering worden besproken. De dagvergoeding voor staf en docenten wordt na
inflatiecorrectie verhoogd naar €130. De vergoeding voor het secretariaat is al met
terugwerkende kracht vanaf januari 2015 verhoogd naar €272,78 per maand (11
maanden). ZCW 2016 kan vanuit de eigen middelen bekostigd worden, mede
dankzij de gulle storting van stichting Herason.
Aan de hand van de huidige financiële positie besluit het bestuur tot het
organiseren van de zomercursus in 2017. De deelnemersbijdrage blijft onveranderd
€ 599,-. Geen vroegboekkorting, wel gezinskorting.
Het aantrekken van nieuwe sponsoren wordt steeds dringender; dit wordt eveneens
kenbaar gemaakt aan de docenten.
Voorbespreking en evaluatie met staf en docenten:
Voorbespreking met de docenten gebeurt door Carlos meestal via de mail; het gaat
dan over de repertoirekeuze van de solisten, het aantal docenten en de aan te
trekken (inval) docenten en het werven van (blazers) deelnemers.
Op dinsdagavond 12 juli komt de voltallige staf bijeen in Eindhoven om het
draaiboek te bespreken en wordt de kamerindeling gemaakt.
Bij de evaluatie van de 55e Zomercursus Woudschoten op maandagavond 24 oktober
in Biezenmortel bespreken staf en docenten met negen personen de zeer
geslaagde kamermuziekcursus en komen verbeterpunten voor ZCW 2017 aan de
orde. Met name de planning van het programma en de wisseling van podia tijdens
de slotuitvoering kunnen beter, zodat het uitlopen in eindtijd beperkt kan worden.
Dit heeft alles te maken met het grote aantal ensembles bij 115 deelnemers. De
ingekorte speeches en huldigingen van jubilarissen zijn door de docenten goed
ontvangen. De komst van de locoburgemeester van de gemeente Haaren en de
uitreiking van het koninklijk lintje voor algeheel leider Carlos Callewaert komt voor
iedereen als een verrassing. Dat de onderscheiding zeer welverdiend is blijkt uit de
vele spontane en enthousiaste reacties.
Carlos wil graag verder!
Eindhoven, 26 oktober 2016

Bekkie Doornweerd, secretaris

Getekend: 2 maart 2017
Carlos Callewaert, voorzitter SZW

Jan de Jong, bestuurslid SZW

___________________________________________________________________________
’t Hofke 116C, 5641 AN Eindhoven
IBAN NL63RABO 0147940605

040 787 38 55
KVK 50547976

info@zomercursuswoudschoten.nl
www.zomercursuswoudschoten.nl

