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2.

Algemeen

De Stichting Stadsbeiaard is opgericht op 24 januari 1992 bij gelegenheid van het afscheid
van mr. J.H.J. Daniels als burgemeester van Roermond.
Het doel van de stichting is drieledig:
- het doen bespelen van de beiaard van het stadhuis aan de Markt te Roermond
- deze beiaard in stand te houden
- deze beiaard te promoten o.a. door festiviteiten rond de beiaard te organiseren.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 14 maart 2006 besloten verder te gaan als
beheerstichting en af te zien van de organisatie van culturele activiteiten, zoals de
zomeravondconcerten. Het promoten van de beiaard zal bevorderd worden door in te haken
op festiviteiten die georganiseerd worden door anderen, door publiciteit en door andere
PR-activiteiten.
Gedurende 2015 heeft Ferdinand Pleyte, als portefeuillehouder cultuurbeleid namens het
College van B&W zitting gehad in het bestuur
3.

Beleid

De beleidsvisie ‘Structuur en beleid’, is begin 2012 door het bestuur vastgesteld. In 2013
heeft het bestuur besloten geen jaarlijkse versies meer uit te geven, doch het beleidsplan te
actualiseren indien daar aanleiding toe is. In het structuurdeel wordt een korte historische
schets en een typering gegeven van de stadsbeiaard, de samenstelling en de werkwijze van
het stichtingsbestuur uiteengezet, een profiel van de beiaardier geschetst en een toelichting
gegeven op de financiële middelen en de informatievoorziening. In het beleidsdeel wordt de
doelstelling en de bestuurlijke visie op doelrealisatie vermeld, worden de stakeholders in
beeld gebracht en de strategische opgave voor de komende jaren vastgelegd.
4.

Beeldenspel

In april 2014 is het beeldenspel is overgedragen aan gemeente Roermond. Onze stichting
blijft verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en in stand houden van de beeldengroep.
5. Oefenklavier
Het oefenklavier is in 2012 geleverd en geplaatst bij het Centrum voor de Kunsten en is mee
verhuisd naar de ECI-Cultuurfabriek. De benodigde financiële middelen zijn bijeengebracht

door de Juniorkamer Roermond in samenwerking met de Rabobank Roermond-Echt en de
Stichting Moordzaken te Roermond. Het oefenklavier wordt gebruikt door de beiaardier om
muziekstukken in te studeren.
6. Nieuwe folder
Eind 2014 is de folder, die meegestuurd wordt met de mailing naar de donateurs,
geactualiseerd en herdrukt. In deze folder stelt de stichting zich voor en wordt in het kort de
historie weergegeven. Op de achterzijde staan de namen van alle sponsors en donateurs, die
de stichting vanaf het begin hebben gesteund met grote en kleine gaven.
7. Bezoek aan de beiaard
Gedurende het verslagjaar zijn er drie VVV-wandelingen onder leiding van een gids
georganiseerd, met als thema ‘de beiaard van Roermond’. Op de zondagen 3 mei,
2 augustus en 8 november 2015 konden belangstellenden een bezoek brengen aan
de beiaard in de stadhuistoren en ‘live’ beiaardspel beluisteren, vragen stellen aan de
beiaardier en verzoeknummers aanvragen.
Tevens is het mogelijk om via de VVV afspraken te maken voor groepsrondleidingen.
De rondleidingen hebben als doel: het promoten van de beiaard en de beiaardmuziek.
8. Gastbeiaardiers
In 2015 zijn er geen gastoptredens geweest van buitenlandse beiaardiers in Roermond.
In 2016 zal dit wel weer het geval zijn.
9. Sponsorgelden, donaties en overige inkomsten.
De Stichting Stadsbeiaard werd in 2015 ondersteund door 7 bedrijven, te weten:
Smurfitkappa, Rockwool, Sif-Group, Faurecia, Designer Outlet Centre, Cox&Co en de
Rabobank. Tevens is er een bijdrage ontvangen van de Stichting 1880.
Daarnaast zijn er een aantal kleinere donaties van particulieren bijgeschreven.
Alle genoemde bedrijven zijn ook vermeld op de website www.stadsbeiaardroermond.nl met
logo’s en link naar hun bedrijfswebsites.
10. Bespeling tijdens de weekmarkt
De tijden van de automatische bespeling van de beiaard bleven ongewijzigd, telkens op het
hele uur. De automatische bespeling van twaalf uur met de uitgebreide rondgang van het
figurenspel trekt steeds veel publieke belangstelling.
De ‘live’-bespelingen zijn elke eerste (koop-)zondag van de maand. De overige weken van de
maand wordt de beiaard telkens op de zaterdagen - tijdens de weekmarkt - ‘live’ bespeeld
door stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns.
11. Bijzondere beiaardbespelingen
Gedurende 2015 zijn er vier bijzondere bespelingen geweest.
-

Tijdens de inhuldigingsreceptie van de nieuwe burgemeester van Roermond, Rianne
Donders-van Leest, op 30 januari, is er een kort beiaardconcert gegeven.

-

Op 19 april heeft de beiaardier het Limburgs volkslied gespeeld ter gelegenheid van
het jaarcongres van ‘Les Jeunes Restaurateurs de l’ Europe’, dat in Roermond
plaatsvond.

-

Tijdens het Limburg Festival (eind augustus) heeft onze beiaardier een concert
gegeven, samen met de Roermondse operazanger Ben Heijnen.

-

Op 11 september speelde onze beiaardier een zomeravondconcert samen met Cor
Mutsers (gitaar) en Leo van Bussel (zang). Het betrof een zeer gevarieerd programma
met muziek van Robert Plant tot Michel Fugain, Bob Dylan, Paul McCartney, Deep
Purple en anderen zoals Rowwen Hèze.

12. Bezoek Stichting Carillon Venray aan Roermond
Op 16 september was de Stichting Carillon Venray te gast bij onze stichting. Na ontvangst in
de B&W-kamer heeft het gezelschap de zolder van het stadhuis bezocht en heeft onze
beiaardier kort gespeeld. Een van de bespreekpunten was dat de Stichting Carillon Venray
contact heeft gehad met de provincie Limburg, om gezamenlijk met de diverse
beiaardstichtingen in Limburg subsidie aan te vragen.
13. Website www.stadsbeiaardroermond.nl
Gedurende het verslagjaar is de website www.stadsbeiaardroermond.nl met nieuwsfeiten
geactualiseerd. Op de website is alle informatie te vinden over de historie van de beiaard en
het beeldenspel, de beiaardier en geplande concerten. Ook het beleidsplan en de grote
sponsoren van de stichting zijn vermeld.
14. Bestuursbijeenkomsten
Het bestuur van de stichting kwam in het verslagjaar drie maal bijeen en wel op 19 januari,
20 mei en 19 oktober. Daarnaast vinden werkbijeenkomsten plaats in een van de drie
themacommissies.

