Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe

De Stichting draagt de naam:
Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe
Secretariaat van de Stichting is gevestigd op:
Adres Secretaris:
Mevr. J. Vreeswijk
Oude Weerseloseweg 6
7595 MZ WEERSELO
Mailadres:
info@midwinterhoornblazentwenthe.nl

Fiscaal nummer 8092.26.972

Postadres financiële zaken:
Adres van de penningmeester
Drs Ben J. F. Kornegoor
Werfstraat 3A
7468 GG ENTER
Mailadres:
ben.kornegoor@kpnmail.nl

Doelstelling van de Stichting:
De stichting heeft zich ten doel gesteld: Het in stand houden en bevorderen van het
midwinterhoornblazen in Twenthe en omgeving en het Duitse grensgebied en het
midwinterhoornblazen over te dragen aan de volgende generaties

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het Midwinterhoornblazen is december 2018 toegevoegd aan de Nationale Inventaris
Immaterieel Erfgoed in Nederland. De aanvraag om ook het midwinterhoorn bouwen op deze
nationale inventaris geplaatst te krijgen is in ver gevorderd stadium en is december 2018
afgerond.

Het bestuur van de Stichting Midwinterhoornblazen wil de toegangsdrempel tot de Stichting
zo laag mogelijk houden, m.a.w. zij wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven van
deze traditie kennis te nemen en deze traditie te beoefenen. Dat daarmee de kans dat de
traditie wordt overgedragen aan de volgende generatie vergroot wordt, spreekt voor zich.
Het ledenbestand van de Stichting wordt gevormd door een twintigtal buurtschappen –
blaasgroepen – verdeeld over geheel Twente. Per buurtschap wordt een contributie
gevraagd van € 20,- per jaar.
De overige inkomsten worden verkregen uit subsidies van provinciale en regionale
instanties.
Eind 2017 is de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een groep “Vrienden van de
Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe”. Hiertoe zijn inmiddels een aantal bedrijven
benaderd met de vraag om een jaarlijkse donatie van € 100,- over te maken aan de
Stichting. In ruil hiervoor hebben de sponsoren een attentie ontvangen in de vorm van een
blokje Twents eikenhout met het logo van de Stichting, te gebruiken als powerbank. Het
geheel heeft tot doel om de inkomsten van de Stichting een wat structureler karakter te
geven.
De verkoop van het ter gelegenheid van de toevoeging aan de nationale inventaris
uitgebrachte boekje “Wett’n van Toet’n en Bloaz’n” (2013) alsmede de verkoop van Stickers
in de vorm van een midwinterhoornblazer voegt nog maar weinig toe aan de inkomsten.
Tot slot beschikt de Stichting over een vijftal gereedschapskisten, waarin alle
gereedschappen die benodigd zijn om een midwinterhoorn te bouwen. Deze worden - om
niet – ter beschikking gesteld aan de buurtschappen die daarom vragen. Kosten van
onderhoud zijn voor de Stichting.
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee
bestuursleden:
Voorzitter:

Gert-Jan Poppink

Secretaris:

Judith Vreeswijk

Penningmeester:

Ben Kornegoor

Bestuurslid:

Maarten Zwaferink

Bestuurslid:

Susanne ter Braak

De Stichting beschikt niet over een beloningsbeleid in welke vorm dan ook. Direct ten
behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden op basis van facturen of over te leggen
bonnetjes, betaalbewijzen etc. vergoed.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018.
(Bijlage Richard Weijerink)

Balans en Staat van baten en lasten over de jaren 2017 en 2018.
Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage Cijfers 2018 (Ben Kornegoor)

