
 

Nieuwsbrief – juni 2020 
Redactie: nieuwsbrief.orgelkring.mb@gmail.com 

Eerstvolgende concerten (onder voorbehoud): 

12 september 16.00 uur – Heikese kerk Tilburg 

18 oktober 16.00 uur – Het Cenakel Tilburg  
 

Verder in deze nieuwsbrief: 

- Annuleringen wegens coronamaatregelen 

- Geplande concerten in 2020 

- Kascommissie en Jaarverslag 2019 

 

 

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

Annuleringen wegens coronamaatregelen 
In de loop van maart jl. hebben wij moeten berichten dat het geplande openingsconcert in 
Het Cenakel als gevolg van de corona-uitbraak geen doorgang kon vinden. Ook het Festival 
Oude Brabantse Muziek van de Brabantse Orgelfederatie op 15 mei in de Heuvelse kerk is 
niet doorgegaan. Buitengewoon jammer is dat de voor zaterdag 27 juni a.s. geplande 
Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen nu zelfs voor de tweede keer is geannuleerd. Dit is extra 
spijtig omdat Ad van Sleuwen, die dit concert samen met Jac Peeters zou verzorgen, dit jaar 
zijn 50 jarig jubileum als organist van de Petruskerk in Hilvarenbeek viert.  

===================== 
Geplande concerten in 2020 (onder voorbehoud) 

Binnenkort is het mogelijk om orgelconcerten te organiseren 
voor een publiek van maximaal 100 personen. Voorwaarde is 
dan wel dat deze personen zich tevoren hebben aangemeld. 
Een open-inloop-concert is dit jaar op de Nationale Orgeldag 
dus niet mogelijk. Toch hopen we dit jaar op wat bescheidener 
schaal een aantrekkelijk programma te kunnen bieden. Zie voor 
meer informatie de Nieuwsbrief van augustus. 

Nationale Orgeldag 2020 
Heikese kerk – zaterdag 12 september 16.00 uur 

Iskander Zaliadinov – orgel 

MET MEDEWERKING VAN 

Carl van Eyndhoven – beiaard   

 

Verrassende 
Orgelklanken 

Kapel Het Cenakel 
Zondag 18 oktober 

16.00 uur 

     Johan Hermans – orgel   &   Fabienne Vénien – cello 

Het management van Het Cenakel is erin geslaagd om de beide kapellen en de toegang 

daartoe aan de coronamaatregelen te laten voldoen. Vereist is wel dat belangstellenden 

voor de concerten in Het Cenakel zich tevoren aanmelden. Informatie hierover kunt u 

vinden op de website van Het Cenakel: www.cenakel.nl en in onze Nieuwsbrief van begin 

oktober. 

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



Kascommissie en Jaarverslag 2019 

Sinds de nieuwe statuten van kracht zijn, is het bestuur verplicht om jaarlijks een 

onafhankelijke commissie te benoemen om de concept jaarstukken te controleren. Dit jaar 

zijn drs. Jan-Pieter van Niekerk en mr. Hans van Tuijl bereid gevonden om deze controle te 

verrichten en daarover verslag uit te brengen aan het bestuur. De kascommissie heeft de 

jaarrekening 2019 gelezen en de stukken en bescheiden steekproefsgewijs gecontroleerd. 

Daarbij is de commissie tot het oordeel gekomen dat de jaarrekening een goed financieel 

beeld geeft van hetgeen de stichting in 2019 heeft georganiseerd. Conform het advies van 

de kascommissie heeft het bestuur de conceptjaarrekening recentelijk vastgesteld en de 

penningmeester décharge verleend voor de uitvoering van het door het bestuur over het 

boekjaar 2019 vastgestelde financiële beleid. 

Het Jaarverslag 2019 omvat niet alleen de vastgestelde jaarrekening 2019, maar tevens een 

aantal algemene gegevens inzake de stichting en het bestuursverslag over het jaar 2019. 

Het volledige Jaarverslag 2019 is voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te vinden op de 

website van de Orgelkring-MB: www.orgelkringmiddenbrabant.nl/Documenten/  

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

Contact met bestuur Orgelkring 
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, via 

email en telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen op onderstaande 

bankrekening. 

secretariaat: 
 telefoon:  

mobiel: 
email: 

bank IBAN: 
website 

Peter Claessens 
013 850 14 07 
06 21 59 75 90  
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 

 
 


