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PROCESGANG 

Het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) is in concept opgesteld door de penningmeester, Leo de Laat. 
Het bestuursverslag is in tweede termijn in samenspraak met de voorzitter van de Orgelkring op 
onderdelen aangepast en aangevuld. Het complete document is door het bestuur in zijn vergadering 
van 10 maart 2022 goedgekeurd en vervolgens ter beoordeling aan de kascommissie is voorgelegd. 
Door omstandigheden is er enige tijd overheen gegaan voordat de kascommissie, bestaande uit 
Drs. J.P.M. (Jan-Pieter) Niekerk en Mr. B.J.M. (Boudewijn) Peters, over alle benodigde stukken kon 
beschikken om zich hierover een oordeel te vormen. Op 5 juni heeft de kascommissie het bestuur laten 
weten dat de commissie tot de conclusie is gekomen dat “de jaarrekening een goed financieel beeld 
geeft van hetgeen de stichting heeft georganiseerd. De kascommissie adviseert het bestuur de 
jaarrekening 2020-2021 conform de opgestelde conceptjaarrekening vast te stellen en de 
penningmeester décharge te verlenen voor de uitvoering van het door het bestuur over de boekjaren 
2020-2021 vastgestelde financiële beleid”. Helaas heeft Leo de Laat deze positieve beoordeling niet in 
zijn functie van penningmeester mogen ervaren. Eind mei heeft hij zich om gezondheidsredenen met 
onmiddellijke ingang uit het bestuur van de Orgelkring moeten terugtrekken. In zijn vergadering van 
9 juni 2022 heeft het bestuur conform het advies van de kascommissie het jaarverslag en de 
jaarrekening 2020-2021 vastgesteld. 
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ALGEMEEN  

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is opgericht op 7 december 1976 en statutair gevestigd in 
Tilburg. De statuten zijn op voornoemde datum vastgesteld en verleden ten overstaan van notaris 
mr. L.E.H. van der Werf, destijds 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 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 
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 2021 als volgt: 

Dhr dr. J.H. Schaaf    Voorzitter 

Dhr P.C.J. Claessens    Secretaris 

Dhr L.M. de Laat    Penningmeester 

Dhr R.E. Nederlof    Lid 

Mevr. C.K. Timmermans   Lid 
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BESTUURSVERSLAG 2020-2021 

Begin 2020 is de wereld geconfronteerd met een virus pandemie die voor onze samenleving met vele 
ingrijpende beperkingen gepaard is gegaan. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de culturele sector 
die als gevolg van de beschermende maatregelen gedurende de jaren 2020 en 2021 goeddeels op slot 
heeft gezeten. Voor de Orgelkring Midden-Brabant heeft dit betekend dat in deze jaren slechts drie 
concerten doorgang hebben kunnen vinden. Vandaar dat ervoor gekozen is om voor de beide 
'coronajaren' een gecombineerd jaarverslag 2020-2021 uit te brengen. In samenhang hiermee is tevens 
de kascontrole voor deze beide jaren gecombineerd. 

Als gevolg van de coronamaatregelen is het bestuur in 2020 alleen in februari bijeengeweest. Bij deze 
gelegenheid is de inkomend secretaris, Peter Claessens, welkom geheten. Daarmee is uitvoering 
gegeven aan het eerdere besluit om de gecombineerde functie van secretaris-penningmeester op te 
splitsen. Leo de Laat is als vanouds de functie van penningmeester blijven vervullen. In het najaar van 
2020 heeft het bestuur in wisselende samenstelling driemaal met 3 leden vergaderd, dit om te 
reflecteren op het enkele jaren eerder ingezette bestuursbeleid. Hiervan is kort verslag gedaan in de 
Nieuwsbrief van februari 2021 onder het tussenkopje "Terugblikken en vooruitkijken".  

Helaas hebben de coronamaatregelen ook verhinderd dat het bestuur eind 2020 voltallig aanwezig kon 
zijn bij het terugtreden van Ad van Sleuwen en Gerrit Janssen als bestuurslid van de Orgelkring. Beiden 
hebben decennialang buitengewoon veel werk verzet om de belangstellig voor het orgel te bevorderen 
en de orgelcultuur in onze regio levendig te houden. Onder het tussenkopje "Afscheid van twee 
gedreven bestuursleden" is hieraan eveneens aandacht besteed in de Nieuwsbrief van februari 2021. 

De langdurige concertstille periode is begin 2021 aangegrepen om bij het gemeentebestuur te 
verkennen of het tot de mogelijkheden behoorde om in Tilburg een Stadsorganist te benoemen. Van 
meet af aan zijn de contacten hierover met de gemeente stimulerend en hoopgevend geweest. 
Uiteindelijk was het dan ook geen verrassing meer dat het gemeentebestuur eind augustus het besluit 
nam om Rob Nederlof (als eerste) te benoemen tot Stadsorganist van Tilburg. Dankzij de op dat moment 
wat minder stringente coronamaatregelen kon hieraan op de Nationale Orgeldag op 11 september in 
de Heuvelse Kerk onder grote belangstelling in een feestelijke sfeer de gewenste aandacht worden 
besteed.  

De samenwerkingsrelatie met de Stichting Het Cenakel, die voor de Orgelkring Midden-Brabant inhoudt 
dat elk jaar twee gesubsidieerde concerten met orgel worden georganiseerd in de kapel van Het 
Cenakel, heeft in 2019 enkele administratieve wijzigingen ondergaan die van invloed zijn op de 
presentatie van de cijfers in de jaarrekening van de Orgelkring. Tot media 2019 liep de subsidie van het 
Tivolifonds voor deze concerten via de Stichting Het Cenakel en werden de uitvoerende musici door 
Het Cenakel betaald conform de afspraken die ter zake met de Orgelkring waren gemaakt. De 
jaarrekening van de Orgelkring liet alleen het positieve of negatieve verschil zien tussen de subsidie en 
de door Het Cenakel gemaakte kosten dat tussen Het Cenakel en de Orgelkring werd verrekend. 

De hiervoor geschetste systematiek is met ingang van 1 juli 2019 gewijzigd. Het Tivolifonds en Het 
Cenakel laten hun fiscale jaar sindsdien van 1 juli t/m 30 juni lopen. Vanaf dat moment maakt het 
Tivolifonds de subsidie in zijn geheel (€ 1250 per concert) over op de rekening van de Orgelkring-MB. 
De uitvoerende musici declareren hun honorarium en reiskosten sindsdien bij de Orgelkring. Dit 
verklaart in 2019 zowel de wat hogere kosten van honorarium en uitvoeringskosten als aan de batenkant 
de opgevoerde subsidie van € 1250 (dus alleen voor het concert op 3 november 2019). 
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In 2020 hebben de beide door de Orgelkring in Het Cenakel geplande concerten geen doorgang kunnen 
vinden en er is dus ook geen subsidie ontvangen. Het Tivolifonds heeft ermee ingestemd dat deze 
subsidie naar 2023 wordt doorgeschoven. In 2021 is alleen het najaarsconcert in Het Cenakel 
doorgegaan en dus alleen daarvoor subsidie van het Tivolifonds ontvangen. Het niet ontvangen deel 
van de subsidie (€ 1250) is door het Tivolifonds doorgeschoven naar 2024. 

 

Tilburg, 10 maart 2022 

J.H. (Hans) Schaaf       L.M. (Leo) de Laat 
voorzitter        penningmeester  
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JAARREKENING 2020-2021 

EXPLOITATIE  2021-2020 

           
LASTEN   2021 2020 2019  BATEN 2021 2020 2019 
honoraria solisten 800,00 325,00 1.856,89  entree concerten 435,00 0,00 1.986,78 
overige uitvoeringskosten 559,47 384,90 1.076,71  bijdragen vrienden 575,00 913,31 1.085,00 
algemene organisatiekosten 2.312,13 2.658,58 2.791,64  bijdragen sponsors 0,00 0,00 200,00 
diverse lasten 0,00 0,00 569,35  giften/donaties 450,00 300,00 300,00 

       subsidies e.d. 1.250,00 0,00 1.250,00 

       diverse baten 0,73 0,32 1,37 

                 

   3.671,60 3.368,48 6.294,59   2.710,73 1.213,63 4.823,15 

           

voordelig saldo -960,87  
-

1.471,44  nadelig saldo  2.154,85  
                 

   2.710,73 3.368,48 4.823,15   2.710,73 3.368,48 4.823,15 

           
STAAT VAN LASTEN         
        2021 2020 2019 

 Honoraria solisten         
 Solisten zelfstandig, bedrijf, derden     0,00 325,00 0,00 

 Solisten niet zelfstandig      0,00 0,00 650,00 

 Solisten in dienstbetrekking     400,00 0,00 1.206,89 

 Solisten buitenland      400,00 0,00 0,00 

 Totaal honoraria solisten      800,00 325,00 1.856,89 

           
 Overige uitvoeringskosten        
 Huur       200,00 25,00 250,00 

 Verteer      0,00 0,00 63,35 

 Reiskosten artiesten      106,62 0,00 95,26 

 Drukwerk      252,85 37,00 238,65 

 Organisatiekosten concerten     0,00 250,00 358,25 

 Bumarechten      0,00 72,90 71,20 

 Diversen      0,00 0,00 0,00 

 Totaal overige uitvoeringskosten     559,47 384,90 1076,71 

           
 Algemene organisatiekosten        
 Porto       0,00 182,00 110,50 

 Drukwerk/kopieën      0,00 0,00 110,65 

 Telefoonkosten      0,00 0,00 0,00 

 Bankkosten      119,40 119,35 119,38 

 Contributies/vakliteratuur      35,00 45,00 35,00 

 Administratiekosten      0,00 60,00 36,43 
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        2021 2020 2019 

           
 PR kosten      0,00 55,50 198,26 

 Website kosten      136,73 136,73 135,52 

 Bestuur- en representatiekosten     0,00 40,00 26,90 

 Diversen      0,00 0,00 0,00 

 Totaal algemene organisatiekosten     2312,13 2658,58 2791,64 

           
 Diverse lasten         
 E3herkenning      0,00 0,00 238,98 

 Statutenwijziging      0,00 0,00 329,13 

 Diversen       0,00 0,00 1,24 

 Totaal diverse lasten      0,00 0,00 569,35 

            
STAAT VAN BATEN         
        2021 2020 2019 

 Entree concerten contant        
 Concert d.d. geen/29 mrt/31 mrt - geen/Het Cenakel Tilburg/Het Cenakel  0,00 0,00 817,50 

 Concert d.d. geen/15 mei**/2 juni - geen/Heuvel Tilburg/Heuvel Tilburg 0,00 0,00 245,00 

 Concert d.d. geen/27 jun/29 jun - geen/orgelronde - orgelronde (vervallen) 0,00 0,00 0,00 

 Concert d.d. 11 sep/12 sep/14 sep - Heuvel Tilburg/Heike Tilburg Nationale Orgeldag *** 0,00 0,00 0,00 

 Concert d.d. geen/geen/6 okt - geen/geen/Heike Tilburg   0,00 0,00 165,00 

 Concert d.d. 24 okt/18 okt/3 nov - Het Cenakel/Het Cenakel/Het Cenakel Tilburg 277,50 0,00 425,50 

 Totaal entree concerten contant     277,50 0,00 1.653,00 

           
 ** Op 15 mei 2020 organiseerde de Brabantse Orgelfederatie het 'Festival Brabantse Componisten'   
      De Orgelkring zou op dit Festival meeliften. In 2021 ging dit concert evenmin door.    
 *** Op de Nationale Orgeldagen wordt geen entree gevraagd     
           
           
 Entree concerten WeArePublic/Pin        
 Concert d.d. geen/29 mrt/31 mrt - geen/Het Cenakel Tilburg/Het Cenakel  0,00 0,00 243,78 

 Concert d.d. 24 okt/18 okt/3 nov - Het Cenakel/Het Cenakel/Het Cenakel Tilburg 157,50 0,00 90,00 

 Totaal entree concerten WeArePublic/Pin    157,50 0,00 333,78 

           
 Totaal entree concerten         
 Entrée concerten contant     277,50 0,00 1.653,00 

 Entrée concerten WeArePublic/Pin     157,50 0,00 333,78 

 Groot totaal entree concerten     435,00 0,00 1.986,78 

           
 Bijdragen vrienden         
 19/27/35 vrienden 2021/2020/2019     575,00 913,31 1.085,00 

 Totaal bijdrage vrienden      575,00 913,31 1.085,00 
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 Bijdragen sponsors         
        2021 2020 2019 

           
 Pels & Van Leeuwen      0,00 0,00 0,00 

 J.C. van Rossum Orgelbouw     0,00 0,00 150,00 

 Timbezo      0,00 0,00 50,00 

 Diversen      0,00 0,00 0,00 

 Totaal bijdrage sponsors      0,00 0,00 200,00 

           
 Giften/donaties         
 Eenmalige giften      150,00 0,00 0,00 

 Periodieke giften      300,00 300,00 300,00 

 Totaal bijdrage sponsors      450,00 300,00 300,00 

           
 Subsidies e.d.         
 Stichting Tvolifonds/Het Cenakel     1.250,00 0,00 1.250,00 

 Totaal subsidies e.d.      1.250,00 0,00 1.250,00 

           
           
 i.p.v. subsidie zijn de kosten artiesten 1e concert 2019 door Het Cenakel betaald    
           
 Diverse baten         
 Rente      0,33 0,00 0,37 

 Afrondingen/diversen      0,40 0,32 1,00 

 Totaal diverse baten      0,73 0,32 1,37 
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BALANS  2020-2021 
 

ACTIVA   2021 2020 2019 PASSIVA 2021 2020 2019 
kantoorinventaris 1,00 1,00 1,00 crediteuren/vooruit ontvangen 9,95 9,91 9,95 
kas   675,59 448,09 473,09 vermogen 4.713,47 4.848,32 4.300,76 
bank  926,30 1.093,96 1.204,17      
bedrijfsspaarrekening 4.180,33 3.180,01 3.179,64      
debiteuren/vooruit betaald 0,33 0,32 0,37      
   5.783,55 4.723,38 4.858,27   4.723,42 4.858,23 4.310,71 

           
nadelig saldo  134,85  voordelig saldo 1.060,13  547,56 

   5.783,55 4.858,23 4.858,27   5.783,55 4.858,23 4.858,27 

           
TOELICHTING BALANS         
        2021 2020 2019 

 Kantoorinventaris         

 laptop      1,00 1,00 1,00 

           
 Kas          

 Het kassaldo bedroeg op 31 december 2021/2020/2019   675,59 448,09 473,09 

           
 Bank          

 Het saldo bij de Rabobank bedroeg per 31 december 2021/2020/2019 926,30 1.093,96 1.204,17 

           
 Bank          

 Het saldo van de Rabobank bedrijfsspaarrekening bedroeg per 31-12-2021/2020/2019 4.180,33 3.180,01 3.179,64 

           
 Specificatie vorderingen/vooruit betaald per 31-12-2021/2020/2019    
 Rente bedrijfsspaarrekening     0,33 0,32 0,37 

 Diversen      0,00 0,00 0,00 

 Totaal debiteuren      0,33 0,32 0,37 

           
 Specificatie schulden/vooruit ontvangen per 31-12-2021/2020/2019    
 Rabo bankkosten dec 2021/dec 2020/dec 2019   9,95 9,91 9,95 

 Diversen      0,00 0,00 0,00 

 Totaal crediteuren      9,95 9,91 9,95 

           
 Vermogen         
 Het vermogen is opgebouwd uit batige en nadelige saldi van het verleden    
 Het vermogen bedroeg op 1 januari 2021/2020/2019  4.713,47 4.848,32 4.300,76 

 Afname i.v.m. negatief saldo 2021/2020/2019   0,00 134,85 0,00 

 Toename i.v.m. positief saldo 2021/2020/2019   1.060,13 0,00 547,56 

 Vermogen per 31 december 2021/2020/2019   5.773,60 4.713,47 4.848,32 
 


