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ALGEMEEN 

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is op 7 december 1976 opgericht en gevestigd te Tilburg. De 

statuten zijn op voornoemde datum vastgesteld en verleden ten overstaan van notaris mr. L.E.H. van der 

Werf, notaris te Oisterwijk. Op 31 januari 2019 heeft het bestuur unaniem besloten de statuten te wijzigen. 

De gewijzigde statuten zijn op 8 februari 2019 verleden ten overstaan van notaris mr. J.A.H.G. van Tuijl, 

waarnemer van mr. M.E.F. Ploum, notaris te Tilburg. Een belangrijk onderdeel van deze statutenwijziging 

betreft de naamswijziging van de stichting in: 

Stichting Orgelkring Midden-Brabant 

 

Ongewijzigd heeft de stichting tot doel: de bevordering van de belangstelling voor het orgel, met alle 

daartoe geschikte, geoorloofde middelen. 

Onder voormeld doel is met name begrepen het bevorderen van de belangstelling voor het orgel als 

veelzijdig muziekinstrument alsmede voor het gevarieerde muziekrepertoire dat zich met een orgel laat 

vertolken. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

- het tot stand brengen en onderhouden van contacten met degenen die affiniteit hebben met de 

doelstelling van de stichting (verder te noemen Vrienden en Volgers) 

- het organiseren van orgelconcerten en concerten waarin het orgel een belangrijke rol speelt 

- het geven van aandacht aan de plaats die het (historische) orgel inneemt in de lokale en regionale 

cultuur 

- het ontplooien van activiteiten en het aangaan van samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de 

bevordering van de orgelcultuur in Midden-Brabant. 

 

De stichting is bij de Belastingdienst bekend onder BSN/RSIN 005505574 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 41095076 

Ingaande 1 oktober 2019 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI 

 

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2019 als volgt: 

Dr. J.H. (Hans) Schaaf – voorzitter  

A.A.A.M. (Ad) van Sleuwen – vicevoorzitter  

L.M. (Leo) de Laat – secretaris-penningmeester  

G.H.M. (Gerrit) Janssen 

R.E. (Rob) Nederlof 

Mevr. C.K. (Lia) Timmermans - van Bezooijen 

 

Per 29 februari 2020 is het bestuur uitgebreid met P.C.J. (Peter) Claessens die met ingang van deze datum de 

functie van secretaris op zich heeft genomen. In samenhang hiermee is het bezoekadres van de stichting 

gewijzigd in: De Hooivork 18 – 5176ND De Moer 
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BESTUURSVERSLAG 

Het bestuur is in het verslagjaar 6 maal bijeengeweest. De onderwerpen die daarbij aan de orde zijn 

geweest, betreffen enerzijds de planning en de organisatie van de concerten en anderzijds de verdere 

ontwikkeling van de Orgelkring-MB als regionale non-profit organisatie met een culturele opdracht. Op beide 

terreinen is het bestuur verder gegaan op de weg die in het najaar 2017 is ingeslagen met het aangaan van 

een samenwerkingsrelatie met de Stichting Het Cenakel te Tilburg. Zo is het orgelseizoen ook in 2019 

geopend en afgesloten met een concert in de kapel van Het Cenakel en is het mede dankzij de 

samenwerking met het management van Het Cenakel gelukt om een groeiend publiek voor het orgel en de 

orgelmuziek te interesseren. 

 

Concerten 

Van de 6 geplande concerten in het verslagjaar heeft de voor 29 juni geplande Zomerse Orgelronde 

Hilvarenbeek-Diessen wegens ziekte van de organist helaas geen doorgang kunnen vinden. Een uitgesproken 

succes is de deelname van de Orgelkring-MB aan de Nationale Orgeldag geweest. Niet minder dan vier 

Midden-Brabantse organisten hebben hieraan op zaterdagmiddag 14 september hun medewerking verleend 

door in de Heikese kerk een mini-concert te verzorgen. Naar schatting een kleine 150 bezoekers zijn deze 

middag de kerk binnengelopen om van de orgelklanken te genieten. Evenals in 2018 heeft de belangstelling 

voor de (overige) concerten van de Orgelkring-MB een duidelijke toename laten zien. Na een gemiddeld 

aantal van 33 in 2017 en 43 in 2018 zijn er in 2019 gemiddeld 58 bezoekers per concert geteld. 

 

Overzicht van concertlocaties, concertdatums en uitvoerende musici in 2019 

 Kapel van Het Cenakel te Tilburg  Rob Nederlof (orgel) en het Factorium Consort 

31 MAART     bestaande uit Jos van den Dungen (viool 1 & solo)

       Charlotte Knippenberg (viool 2), Susannah 

Nieuwenhuizen (altviool), Quirien Hagens (cello) 

en Jules Stoffels (contrabas) 

 Heuvelse kerk (Sint Jozef) te Tilburg  Johan Hermans (orgel) 

2 JUNI 

 Heikese kerk (Sint Dionysius) te Tilburg  Nationale Orgeldag met de organisten 

14 SEPTEMBER     Jacques Lemmens, Jac Peeters, Sjak Smulders en  

Ruud Verbunt 

 Heikese kerk (Sint Dionysius) te Tilburg  Véronique van den Engh (orgel) 

6 OKTOBER 

 Kapel van Het Cenakel te Tilburg  Jelena Bazova (orgel), Bas Verbist (bas) en het 

3 NOVEMVER     Sacramentskoor Breda o.l.v. Antoine de Thouars 

 

Statutenwijziging  

In het begin van het verslagjaar is veel tijd gestoken in de voorbereiding van een noodzakelijk geachte 

statutenwijziging, dit om verschillende redenen. Ten eerste vanwege de behoefte om de naam van de 

stichting te veranderen. In het digitale tijdperk is het van belang dat de naamgeving zodanig voor de hand 

liggend is dat deze gemakkelijk is op te zoeken. Ten tweede is het niet mogelijk om de ANBI status te 

verwerven als de inhoud van de statuten hierop niet is afgestemd. Ten derde omdat het in zijn algemeenheid 

nuttig is om gedateerde statuten op enig moment te moderniseren. Op 8 februari 2019 zijn de gewijzigde 

statuten bij de notaris gepasseerd en is de naam veranderd in stichting  Orgelkring Midden-Brabant. 
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Vrienden en Volgers 

Verreweg de grootste uitdaging voor het bestuur is het tot stand brengen en onderhouden van contacten 

met degenen die affiniteit hebben met de doelstelling en de activiteiten van de Orgelkring. In dat kader zijn 

in het verslagjaar verschillende belangrijke stappen gezet. Evenals in 2018 hebben de Vrienden, Volgers en 

overige relaties voorafgaande aan de concerten een (digitale) Nieuwsbrief ontvangen. In 2019 is veel werk 

verzet om deze Nieuwbrief een consistente en direct herkenbare vorm te geven. In het verslagjaar is verder 

in eigen beheer een informatieve website ontwikkeld (www.orgelkringmiddenbrabant.nl). Deze website 

geeft niet alleen informatie over de concerten en andere activiteiten, maar biedt tevens de mogelijkheid om 

kennis te nemen van de belangrijkste beleidsdocumenten van de Orgelkring-MB. Een belangrijke uitdaging 

blijft het uitbouwen van het email-bestand van Vrienden en Volgers die via de Nieuwsbrief kunnen worden 

geïnformeerd over het reilen en zeilen van de Orgelkring-MB. Om te voldoen aan de eisen die de vigerende 

privacy wetgeving stelt aan een dergelijke persoonsregistratie en tevens om de Vrienden en Volgers ter zake 

de gewenste duidelijkheid te bieden, heeft het bestuur op 31 januari 2019 de Privacyverklaring Orgelkring 

Midden-Brabant vastgesteld. 

 

Meerjarig beleidsplan 

Om een duidelijke relatie te leggen tussen de opnieuw verankerde statutaire doelstelling en het daarmee 

samenhangende bestuursbeleid is medio het verslagjaar vorm en inhoud gegeven aan een meerjarig 

beleidsplan. De meeste hierin behandelde onderwerpen komen elders in dit verslag aan de orde. Het is de 

bedoeling dat dit beleidsplan periodiek wordt geactualiseerd. Versie 1 van het Meerjarig Beleidsplan is op 

26 augustus 2019 door het bestuur vastgesteld. 

 

Erkenning als culturele ANBI 

Met de actualisering van de statuten, de inrichting van een informatieve website en de presentatie van het 

Meerjarig Beleidsplan is tevens de realisatie van een andere ambitie in beeld gekomen, te weten het 

verwerven van de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). In september is daarvoor de 

aanvraag ingediend. In reactie hierop heeft de Belastingdienst laten weten dat de Vriendenbijdrage geen 

aftrekbare gift is omdat hier een tegenprestatie tegenover staat in de vorm van een korting op de 

toegangskaarten. Aan de erkenning van de Orgelkring Midden-Brabant als culturele ANBI per 1 oktober 2019 

heeft de Belastingdienst daarom de voorwaarde verbonden dat de belanghebbenden over het onderscheid 

tussen de Vriendenbijdrage en een fiscaal gefaciliteerde gift worden geïnformeerd. 

 

Secretariaat 

Medio 2019 heeft het bestuur zich beraden op het verzoek van de secretaris-penningmeester om deze 

gecombineerde functie weer te splitsen en op zoek te gaan naar een andere invulling voor de functie van 

secretaris. Na ampel beraad is gekozen voor een uitbreiding van het bestuur met iemand die geschikt en 

bereid is om de functie van secretaris op zich te nemen. Tegen het einde van het verslagjaar heeft het 

zoeken naar benoembare kandidaten geresulteerd in de voordracht van Peter Claessens. De formele 

benoeming van Peter Claessens tot secretaris van de Orgelkring Midden-Brabant heeft plaatsgevonden in de 

vergadering van 29 februari 2020. Dankzij de schenking van een laptop door een sympathisant van de 

Orgelkring-MB kan het secretariaat in de nieuwe opzet beschikken over een computer die niet voor andere 

doeleinden wordt gebruikt en daardoor desgewenst overdraagbaar is aan een waarnemer of opvolger.  
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EXPLOITATIE EN VERMOGEN 

Samenwerking met Het Cenakel 

Dankzij een subsidie van het Tivolifonds heeft de stichting Het Cenakel ook in 2019 substantieel bijgedragen 

in de kosten van de twee concerten (Verrassende Orgelklanken) die de Orgelkring-MB jaarlijks in de kapel 

van Het Cenakel organiseert. Daarbij is in goed overleg per 1 juli 2019 wel een belangrijke vereenvoudiging 

van de financieel-administratieve afspraken doorgevoerd die gevolgen heeft voor de financiële 

verantwoording. Met ingang van voornoemde datum worden alle kosten en opbrengsten van deze 

concerten verantwoord in de jaarrekening van de stichting Orgelkring Midden-Brabant. Concreet betekent 

dit dat het Tivolifonds de subsidie nu rechtstreeks aan de Orgelkring-MB verstrekt en Het Cenakel de 

huurkosten van de kapel bij de Orgelkring-MB in rekening brengt. Op het resultaat heeft deze 

administratieve aanpassing echter geen invloed. Dankzij de combinatie van de subsidie en de 

bezoekersaantallen hebben de concerten in Het Cenakel in het verslagjaar weer in belangrijke mate 

bijgedragen aan het positieve resultaat. 

 

Orgelexcursie 

De afgenomen belangstelling en de daarmee samenhangende afgelasting van de orgelexcursie in 2018 

hebben het bestuur doen besluiten op dit vlak voorlopig geen nieuwe initiatieven te nemen. Daarmee 

samenhangend zijn er ter zake geen kosten en opbrengsten te vermelden in 2019. 

 

Schenking 

Zoals hiervoor reeds vermeld, heeft de Orgelkring-MB in 2019 een in natura schenking ontvangen in de vorm 

van een laptop voor het secretariaat. Deze is voor een bedrag van 1 euro op de balans opgenomen. 

 

Vermogen 

Het vermogen per 1 januari 2019 bedroeg 4300 euro. Vermeerderd met het positieve resultaat van bijna 550 

euro bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2019 afgerond 4850 euro. Deze financiële buffer maakt 

het onder meer mogelijk om uitvoerende musici desgewenst langere tijd vooruit te contracteren.  

 

 

Tilburg, 24 juni 2020 
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EXPLOITATIE  2019 

           

            

LASTEN  2019 2018  BATEN  2019 2018 

         

honoraria solisten 1.856,89 2.700,00   entree concerten 1.986,78 2.454,35 

overige uitvoeringskosten 1.076,71 971,02   bijdragen vrienden 1.085,00 955,00 

excursie geen/Noord België 0,00 79,78   bijdragen sponsors 200,00 200,00 

algemene organisatiekosten 772,64 1.020,99   giften 300,00 0,00 

diverse lasten  569,35 0,00   subsidies e.d. 1.250,00 2.500,00 

       bijdragen excursie 0,00 0,00 

       diverse baten 1,37 51,54 

                

   4.275,59 4.771,79      4.823,15 6.160,89 

            

voordelig saldo  547,56 1.389,10        

                

   4.823,15 6.160,89      4.823,15 6.160,89 

           
 

STAAT VAN LASTEN       2019 2018 

           

Honoraria solisten         

Solisten zelfstandig, bedrijf, derden     0,00 1.800,00 

Solisten niet zelfstandig      650,00 600,00 

Solisten in dienstbetrekking      1.206,89 0,00 

Solisten buitenland       0,00 300,00 

Totaal honoraria solisten      1.856,89 2.700,00 

           

Overige uitvoeringskosten        

Huur        250,00 460,00 

Verteer        63,35 65,90 

Reiskosten artiesten       95,26 0,00 

Drukwerk        238,65 184,73 

Organisatiekosten concerten      358,25 0,00 

Bumarechten       71,20 70,79 

Diversen        0,00 189,60 

Totaal overige uitvoeringskosten      1076,71 971,02 
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        2019 2018 

Algemene organisatiekosten        

Porto        110,50 173,00 

Drukwerk/kopieën       110,65 146,10 

Telefoonkosten       0,00 0,00 

Bankkosten       119,38 119,39 

Contributies/vakliteratuur      35,00 35,00 

Administratiekosten       36,43 6,19 

PR kosten       198,26 311,84 

Website kosten       135,52 129,47 

Bestuur- en representatiekosten      26,90 100,00 

Totaal algemene organisatiekosten     772,64 1020,99 

          

          

          

Kosten excursie Geen/Noord België(niet doorgegaan)    

Vervoer        0,00 0,00 

Verblijfskosten       0,00 0,00 

Drukwerk/kopieën       0,00 0,00 

Voorbereiding       0,00 79,78 

Diversen        0,00 0,00 

Totaal kosten excursie      0,00 79,78 

          

          

          

Diverse lasten         

E3herkenning       238,98 0,00 

Statutenwijziging       329,13 0,00 

Diversen         1,24 0,00 

Totaal diverse lasten       569,35 0,00 
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STAAT VAN BATEN        2019 2018 

          

Entree concerten contant        

Concert  d.d. 31 mrt/25 mrt - Het Cenakel Tilburg/Het Cenakel   817,50 1.201,00 

Concert  d.d. geen/6 mei - Geen/Diessen     0,00 135,00 

Concert  d.d. 2 juni/3 juni - Heuvel Tilburg     245,00 203,15 

Concert d.d. Geen/1 jul/- Geen/Udenhout     0,00 110,00 

Concert d.d. 12 sep/2 sep - Heike Nationale Orgeldag/Goirle  0,00 227,70 

Concert d.d. 8 okt/7 okt - Heike/Goirke Tilburg    165,00 150,00 

Concert d.d. 3 nov/4 nov - Het Cenakel/Het Cenakel Tilburg  425,50 247,50 

Totaal entree concerten      1.653,00 2.274,35 

          

          

          

Entree concerten WeArePublic/Pin       

Concert  d.d. 31 mrt/25 mrt - Het Cenakel Tilburg/Het Cenakel   243,78 37,50 

Concert d.d. 3 nov/4 nov - Het Cenakel/Het Cenakel Tilburg  90,00 142,50 

Totaal entree concerten WeArePublic/Pin     333,78 180,00 

          
 

          

Totaal entree concerten        

Entree concerten contant      1.653,00 2.274,35 

Entree concerten WeArePublic/Pin     333,78 180,00 

        1.986,78 2.454,35 

          

           

Bijdragen donateurs         

35/33 donateurs 2019/2018      1.085,00 955,00 

Totaal bijdrage donateurs      1.085,00 955,00 

          

          

Bijdragen sponsors         

Pels & Van Leeuwen       0,00 50,00 

J.C. van Rossum Orgelbouw      150,00 100,00 

Timbezo        50,00 50,00 

Totaal bijdrage sponsors      200,00 200,00 
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        2019 2018 

Giften          

Eenmalige giften       0,00 0,00 

Periodieke giften       300,00 0,00 

Totaal giften       300,00 0,00 

          

          

          

Subsidies e.d.         

Stichting Tivolifonds/Het Cenakel      1.250,00 2.500,00 

Totaal subsidies e.d.       1.250,00 2.500,00 

          

I.p.v. subsidie zijn de kosten artiesten 1e concert door Het Cenakel betaald  

          

          

Bijdragen excursie         

00/00 betalende deelnemers      0,00 0,00 

Totaal bijdragen excursie      0,00 0,00 

          

          

          

Diverse baten         

Rente        0,37 1,00 

Afboeking Doe Orgel *       0,00 50,00 

Afrondingen/diversen       1,00 0,54 

Totaal diverse baten       1,37 51,54 

          
* In 2015 is een bijdrage toegezegd aan de Brabantse Orgel Federatie t.b.v. de aanschaf van 
een 'Doe Orgel' dat zou worden aangeschaft mits voldoende toezeggingen. Vervolgens is 
hierover niets meer vernomen, ondanks een reminder onzerzijds naar de Federatie.  
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BALANS  2019 

           

            

ACTIVA  2019 2018  PASSIVA  2019 2018 

kantoorinventaris 1,00 0,00   crediteuren/vooruit ontvangen 9,95 133,37 

kas   473,09 466,72   vermogen  4.300,76 2.911,66 

bank  1.204,17 952,97        

bedrijfsspaarrekening 3.179,64 2.679,37        

debiteuren/vooruit betaald 0,37 335,07        

                

   4.858,27 4.434,13      4.310,71 3.045,03 

            

       voordelig saldo  547,56 1.389,10 

                

   4.858,27 4.434,13      4.858,27 4.434,13 

           

           

           

TOELICHTING BALANS       2019 2018 

           

 Kantoorinventaris         

 laptop        1,00 0,00 

           

 Kas          

 Het kassaldo bedroeg op 31 december 2019/2018     

         473,09 466,72 

           

           

 Bank          

 Het saldo bij de Rabobank bedroeg per 31 december 2019/2018    

         1.204,17 952,97 

           

 Bank          

 Het saldo van de Rabobank bedrijfsspaarrekening bedroeg per 31-12-2019/2018  

         3.179,64 2.679,37 
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   2019 2018 

     

 Specificatie vorderingen/vooruit betaald per 31-12-2019/2018    

 Rente bedrijfsspaarrekening      0,37 0,27 

 Het Cenakel       0,00 334,80 

 Totaal debiteuren       0,37 335,07 

           

           

           

 Specificatie schulden/vooruit ontvangen per 31-12-2019/2018    

 Hostnet        0,00 123,42 

 Rabo bank kosten dec 2019/dec 2018     9,95 9,95 

 Totaal crediteuren       9,95 133,37 

           

           

 Vermogen          

 Het vermogen is opgebouwd uit batige en nadelige saldi van het verleden   

           

 Het vermogen bedroeg op 1 januari 2019/2018    4.300,76 2.911,66 

 Afname i.v.m. negatief saldo 2019/2018     0,00 0,00 

 Toename i.v.m. positief saldo 2019/2018     547,56 1.389,10 

 Vermogen per 31 december 2019/2018     4.848,32 4.300,76 

           
 


