ADRES EN INFO:
Stichting Bernhards Ontmoeting
Enschedesestraat 116
7551 ES Hengelo
Info: 06-38307977
Doel:
De stichting heeft ten doel het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in het
Prins Bernhard plantsoen te Hengelo (Overijssel).
Gegevens van het bestuur:
- Mw. Jeannette Noltes-Lodeweges, voorzitter
- Mw. Janneke Oude Alink, secretaris penningmeester
- Dhr. Antek Olszanowski, bestuurslid
Bankrelatie: NL73 RABO 0303955031
RSIN (fiscaalnummer): 855086373
KvK-nummer: 63087375
Het beloningsbeleid van de stichting:
De bestuursleden en de vrijwilligers van de Stichting voeren in beginsel de
activiteiten op vrijwillige basis uit. Onkosten en reiskosten worden vergoed op
basis van reëel gemaakte kosten. Voor de uitgevoerde activiteiten ontvangen de
bestuursleden en vrijwilligers geen salarissen.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording
daarvan, als volgt:
2015
In het
-

voorseizoen van 2015 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
16 mei. Ode aan Willem Wilmink muziek en gedichten
6 juni. Korendag
27 juni. Tangomuziek, liederen en workshop.

•

16 mei 2015. Ode aan Willem Wilmink muziek en gedichten.
De weersomstandigheden deze dag waren matig. Ongetwijfeld heeft dat de
publieke belangstelling bepaald. Ongeveer 50 mensen hebben genoten van
muziek en gedichten van de Twentse componist en dichter Willem Wilmink. De
singer/songwriter Marleen ter Hedde wist het publiek met gitaarspel en zang te
inspireren, waarna de dichters Fred van der Ven en Hetty Franken met eigen en
enkele gedichten van Willem Wilmink het stokje overnamen. De middag werd
afgesloten met liederen van Willem Wilmink vertolkt door muziekgroep San-San.
Voor de kinderen was een parallel programma georganiseerd met sport en spel.
Financieel. Voor de verspreiding van de flyers, de huur van een
geluidsinstallatie, programmamateriaal voor de kinderactiviteiten is totaal
350,00 uitgegeven om deze middag mogelijk te maken. Daar stond 350,00
tegenover aan inkomsten door sponsoring.

•

6 juni 2015. Korendag Hengelo
Jaarlijks rondom de eerste week van juni vindt er een korendag plaats in de
publieke ruimte van de binnenstad waar zo’n 75 koren uit Nederland aan
deelnemen. Mee gelift aan deze activiteit hebben we door het park in de
muziekkoepel het shantykoor De Bornse Maten te programmeren die tijdens
deze zonnige middag het publiek vermaakt heeft met zeemans- en
levensliederen. Er hebben zo’n 300 bezoekers dit concert bezocht.
Belangrijk is dat ook de kinderen die met ouders het park bezoeken aan een
programma kunnen deelnemen. Vanmiddag werd er met hen getekend en
geschilderd.
Financieel. Het Shantykoor de Bornse Maten bestaat uit 50 zingende mannen.
Deze worden professioneel begeleidt door een dirigent waarvoor ons 250,00 in
rekening is gebracht. Aan flyers is 50,00 uitgegeven en aan de activiteiten
voor de kinderen ook 50,00. Deze middag kon mogelijk gemaakt worden door
een sponsorbijdrage van 350,00.

•

27 juni 2015. Tangomuziek liederen en workshop.
Deze bewolkte middag stond in het teken van de Argentijnse tango. Gestart
werd met duo Redstone die enkele tangoliederen vertolkte. Opgevolgd door het
accordeongezelschap Tango Trio die het publiek kennis liet maken met het
stacatto geluid van deze instrumenten. Tot slot werd de middag met een tango
workshop afgesloten, verzorgd door dansschool Innerall om het publiek met
deze dansvorm kennis te laten maken. De middag werd door 50 mensen

bezocht. Voor de aanwezige kinderen was er een programma georganiseerd met
o.a. zelf maskers en droomvangers maken.
Financieel. Aan installatie huur, programmamateriaal, flyers en attenties voor
de deelnemers hebben wij voor deze middag 350,00 uitgekeerd. Vanwege
350,00 sponsorbijdrage kon deze middag ook in financieel opzicht
plaatsvinden.

