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Jaarverslag 2017 
 
Stichting Zomercursus Woudschoten: 
Het achtste boekjaar loopt van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017. 
 
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 donderdag 2 maart komt het bestuur in Alblasserdam ter vergadering bijeen. Tijdens de 
SZW-vergadering worden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester van het 
zevende boekjaar aangepast en ondertekend. Samen met de Stichting Vrienden 
Zomercursus Woudschoten worden twee deelnames aan ZCW 2017 als prijzen beschikbaar 
gesteld aan het Benjamin Britten Concours ( in 2017 voor altviool en cello) te Zwolle; de 
cellist komt in 2017; de altvioliste komt mogelijk in 2018. Bij het Tristan Keuris 
Kamermuziek Concours te Amersfoort gaan de prijzen naar het strijktrio Amuse dat in 2017 
hiervan nog geen gebruik maakt. Het bedrag aan reducties voor deelnemers en 
familiekorting is weer vergoed door de Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten.  
 
Op zondag 13 augustus, tijdens Zomercursus Woudschoten, overlegt het SZW-bestuur in 
Biezenmortel. De financiële situatie en de gang van zaken rond de slotuitvoering worden 
besproken. De dagvergoeding voor staf en docenten wordt opnieuw €130. De vergoeding 
voor het secretariaat blijft €272,78 per maand (11 maanden). ZCW 2017 kan bekostigd 
worden vanuit sponsorgelden en deelnemersbijdragen. In december 2016 heeft het bestuur 
een lunchafspraak in Son met mevrouw Netty Ruigrok en haar zoon Jan van stichting 
HERASON; dit resulteert in een enorme bijdrage van €20.000. De secretaris gaat op zoek  
naar vriendinnen die ‘kamermuziek en jeugd’ een warm hart toedragen, wat een schenking 
van €250 oplevert.  
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Zoals altijd is de stichting ook heel blij met schenkingen in natura, zoals de mooie 
fotoreportage van Otto Dekkers, de schenking van bladmuziek door hobo&zo, nieuwe 
computerapparatuur van RayIT en hulp bij de vormgeving door Samdexy. 
 
Op deze zondag organiseert SVZW voor het eerst een reünie voor oud-deelnemers; tegen 
betaling van €20 schuiven 15 personen aan bij de barbecue onder het nuttigen van twee 
frisdrankjes. Onze docenten zeggen het moeilijk te hebben met het verdelen van hun 
aandacht aan oud-deelnemers, zo midden in de cursus. 
  
Vol vertrouwen besluit het bestuur tot het organiseren van de zomercursus in 2018. De 
deelnemersbijdrage gaat na vier jaar omhoog naar € 619,-. Gezinskorting blijft 10% voor 
elk tweede en opvolgende kind uit één gezin; vroegboekkorting is niet meer aan de orde. 
Het aantrekken van nieuwe sponsoren blijft nodig; de penningmeester onderzoekt de 
subsidiemogelijkheden. 
 
Voorbespreking en evaluatie met staf en docenten: 
Voorbespreking met de docenten gebeurt door Carlos telefonisch of per mail; het gaat dan 
over de repertoirekeuze van de solisten en het aantal docenten. In juli tellen we 130 
deelnemers, waarvoor 12 docenten gewenst zijn. Carlos benadert de extra docenten. 
 
Op donderdagavond 8 juni komt de voltallige staf bijeen in Eindhoven om het draaiboek te 
bespreken en wordt de voorlopige kamerindeling gemaakt. Ook zal een gesprek aangegaan 
worden met de moeder van een deelneemster met een eetprobleem. Vrijdag 4 augustus 
bezoekt de staf Beukenhof om Rino Christ, vervanger van Pieter van Nes, in te werken. 
Vanaf maandag 7 augustus nemen staf en veel docenten hun intrek in Beukenhof; gevraagd 
wordt de extra nacht ieder jaar ook voor hun mogelijk te maken. 
 
Bij de evaluatie van de 56e Zomercursus Woudschoten op maandagavond 16 oktober in 
Biezenmortel bespreken staf en docenten met tien personen  het door Carlos opgestelde 
Inhoudelijk Verslag en komen verbeterpunten voor ZCW 2018 aan de orde. ZCW 2017 staat 
te boek als een ‘feest met een dip na de Bonte Avond’, Het alcoholmisbruik zal volgend 
jaar stevig aangepakt worden met ofwel een weigering tot deelname of een gesprek vooraf 
met de ouders van ‘verdachte’ deelnemers.   
  
Eindhoven, 1 november 2017                                   Bekkie Doornweerd, secretaris 
 
Getekend: 15 januari 2018 
Carlos Callewaert, voorzitter SZW                      Jan de Jong, penningmeester SZW 
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