Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)
Inleiding
De bond stelt zich ten doel:
a) Het instandhouden en bevorderen van het carnavalsgebeuren in de Provincie Limburg zulks
in de meest uitgebreide zin van het woord;
b) Mee te werken aan de verheﬃng van het cultureel-maatschappelijk leven in de Provincie
Limburg;
c) De gezamenlijke belangen van haar leden te beharBgen;
d) Mee te werken aan de bloei van de bij haar aangesloten leden.
De bond tracht dit doel te bereiken door:
a) Het bevorderen en instandhouden van mogelijke carnavalsuiiBngen, die een verantwoorde,
plezieriger en volkseigen carnavalsvereniging in de Provincie Limburg beogen, verbeteren en
beschermen;
b) Vast te stellen de periode waarin genoemde gepast en geëigende carnavalsuiBngen dienen
plaats te vinden;
c) Het voeren van overleg met alle overige organisaBes, die in het kader van de verwezenlijking
van de doelstellingen van de bons van betekenis kunnen zijn;
d) Het op bestuurlijk niveau onderhouden van kontakten met overkoepelende
carnavalsorganisaBes elders in Nederland;
e) Alle middelen aan te wenden, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Termijn van een beleidsplan
Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld met een jaarbegroBng.

Missie, visie en strategie
He in stand houden en bevorderen van het Carnavalsgebeuren in Limburg, dat in de meest
uitgebreide zin van het woord door:
a. Het voeren van intern overleg over de Carnaval in Limburg;
b. Het innemen van standpunten over gebeurtenissen, evenementen en actualiteiten, kiezen
van een aanpak en het bewaken van de voortgang;
c. Drie keer per jaar uitgeven van het Bondsblad;
d. Uitgeven van Nieuwsbrieven;
e. De jeugd sBmuleren en laten deelnemen aan het begrip carnaval o.a. via schoolpresentaBes;
f.

Het sturen van de organisaBe van het “BCL-Carnavalstreﬀen.

Doelstelling
Middelen aanwenden:
a) Mogelijke grensoverschrijdende acBviteiten;

b) Het oprichten van een speciale Jeugdafdeling die in het bijzonder streeP naar een bloei van
het Carnavalsgebeuren bij de jeugd.

Strategie
Door te sBmuleren dat men van elkaars culturele verschillen op het gebied van carnaval kennisneemt
en tot uitwisseling komt van groepen uit de eigen carnavalswerld met die van andere, zonder daarbij
de eigen culturele idenBteit te verliezen.

Ac@viteiten van de organisa@e
De BCL vertegenwoordigt zijn leden bi:
•

NEG “Narrische Europäische GemeinschaP”, een samenwerkingsverband van de
carnavalbonden van zeven Europesche landen.

•

VKAG verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreis;

•

LIVEKE Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen;

•

Brabant.

Organisa@e
KvK Zuid-Limburg 40175004
Fiscaal nummer 816456793
ANBI-status in aanvraag
Website www.bcl-limburg.nl
Hennie Boks penningmeester Icerbeek 2a 6166 GH Geleen 046-4752685

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzicer, vicevoorzicer, secretaris en penningmeester.

Financiën
De geldmiddelen van de bond bestaat uit jaarlijkse bijdrage van de leden, inschrijfgeld, subsidies,
schenking, erfenissen en legaten, bijdrage van donateurs en toevallige baten.

Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen dient als buﬀer voor tegenvallende opbrengsten.

