
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief – juni 2019 
 

Eerstvolgende concerten: 
Orgelronde op zaterdagmiddag 29 juni AFGELAST ! 
 

Zaterdag 14 september 13.00 – 16.00 uur 
Nationale Orgeldag – Heikese kerk Tilburg  
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
- Jaarverslag 2018 
- Kascommissie 

===================== 

Onvermijdelijke afgelasting orgelronde Hilvarenbeek-Diessen 
Het bestuur van de Orgelkring Midden-Brabant heeft helaas moeten besluiten om de voor 
zaterdagmiddag 29 juni a.s. geplande Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen af te gelasten. De 
reden is dat de drijvende kracht achter dit evenement, de stadsorganist van Hilvarenbeek, 
Ad van Sleuwen, door acute gezondheidsproblemen zijn werk als uitvoerend musicus voor 
enige tijd heeft moeten neerleggen. In overleg met Ad van Sleuwen en zijn muzikale partner 
in dit ludieke programma, Jac Peeters, is ervan afgezien om overhaast naar vervanging uit te 
kijken. Bezien zal worden of dit veelbelovende zomerse evenement in het seizoen 2020 
alsnog doorgang kan vinden. 

===================== 
Nationale Orgeldag in Heikese kerk 

Zaterdagmiddag 14 september a.s. 
13.00 - 16.00 uur 

 

Op de hele uren gratis inloopconcerten van 
een kwartier afwisselend op beide orgels door 

Iskander Zaliadinov en Rob Nederlof 

Nadere informatie over de uit te voeren orgelwerken en de 
beide organisten vindt u in de eerstvolgende Nieuwsbrief.   

Het programma voorziet verder workshops die gericht zijn 
op het orgel als veelzijdig muziekinstrument. Tevens is er 
voor belangstellenden gelegenheid om zelf een orgel te 
bespelen. Aanmelden hiervoor is alleen mogelijk via email: 
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com  

 

 

===================== 

Jaarverslag 2018  
Deze maand heeft het bestuur het Jaarverslag 2018 vastgesteld (Documenten). Dit laat zien 
dat het nadelige exploitatiesaldo van ruim 1000 euro in 2017 is omgebogen in een voordelig 
saldo van bijna 1400 euro in 2018. Verheugend is ook dat het aantal bezoekers van de 
concerten na een geleidelijke afname de afgelopen jaren in 2018 een duidelijke toename 
heeft laten zien. Beide effecten zijn vooral te danken aan de samenwerking die de Orgelkring 
in 2017 is aangegaan met de stichting Het Cenakel in het kader van de meerjarige 
concertserie “Verrassende Orgelklanken”. Niet alleen biedt de kapel van Het Cenakel met 
het Van Vulpen-orgel een aantrekkelijk concertpodium, deze samenwerkingspartner neemt 
ook een aanzienlijk deel van de kosten van deze concerten voor zijn rekening. Zorgelijk is dat 
de opbrengsten van de kerkconcerten vaak niet kostendekkend zijn, dit ondanks het 
bescheiden honorarium dat de uitvoerende musici ontvangen. Belangrijkste uitdaging voor 
de komende jaren is dan ook het vergroten van de belangstelling en het draakvlak voor de 
missie en het werk van de Orgelkring Midden-Brabant.  



===================== 

Verslag van de kascommissie 
Hoewel het instellen van een kascommissie voor stichtingen als de Orgelkring Midden-
Brabant niet verplicht is, heeft het bestuur zich begin dit jaar statutair verplicht om jaarlijks 
(zo mogelijk vanuit de kring van Vrienden en Volgers) een onafhankelijke commissie te 
benoemen om de concept  jaarstukken te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen 
aan het bestuur. Desgevraagd zijn dit jaar vanuit de Vriendenkring drs. Jan Meiland en 
mr. Boudewijn Peters bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Op 24 april jl. heeft 
de kascommissie aan het bestuur bericht dat de jaarstukken naar de mening van de 
commissie een getrouw beeld schetsen van de baten en lasten van het jaar 2018 en de 
daaruit resulterende vermogensontwikkeling. Daarbij complimenteert de commissie de 
penningmeester met zijn werkzaamheden, de nauwgezetheid daarvan en de daaruit 
sprekende inzet voor de stichting.  

===================== 

Contact met bestuur Orgelkring 
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, per 
email, per gewone post en telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen op 
onderstaande bankrekening. Afmeldingen voor de digitale Nieuwsbrief kunnen worden 
gericht aan: secratariaat.orgelkring.mb@gmail.com 
 

secretariaat: 
adres: 

 telefoon:  
mobiel: 

email (nieuw!): 
bank IBAN: 

website: 

 Leo de Laat 
Naardenstraat 107 | 5045 MJ Tilburg 
013 45 53 879 
06 28 177 799  
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 

   
 

 

 


