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Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 5 personen: Peter Rodenburg -voorzitter, C van den Heuvel – secretaris/PR/website. M
de Groen – penningmeester en webbeheer. J. Zoutendijk – alg. adjunct en onze adviseur, E. H. de Vroome.
Het bestuur vergaderde 2 keer dit jaar. Te weten in jan: jaarvergadering met financieel verslag 2014 en in
september, een evaluatie van de zomerconcerten en de programmering voor volgend jaar.
Concerten.
De concerten in de Kapel zijn bij herhaling een succes. Concert in huiskamer stijl waarbij als solist een
student van het Codarts Rotterdam optreed. Gemiddeld aantal bezoekers was 36,5. Het niveau was prima.
De fietstour in mei is ook weer een succes gebleken. Bedoeld als extra voor de Vriendenkring waren er 45
deelnemers met een toenemend aantal gasten. Zij betaalden € 10 pp. De start was bij de RK kerk aan de
Raamstraat en vervolgens naar Kethel waar we de RK kerk bezochten en de Protestantse kerk. Alhoewel de
orgels niet allemaal in goede conditie bleken was de concertvaardigheid van Bas en zijn introductie garantie
voor een succesvolle zaterdagmiddag. De koffie smaakte goed en het weer was prima. In alle kerken werden
we hartelijk ontvangen, zonder financiële kosten.
De zomerserie kenmerkte zich door een slechte start. Camerata Delft en Bas de Vroome werden slechts door
46 betalende bezoekers bezocht en met 5 musici liggen de kosten beduidend hoger. Ook in het vervolg was de
toeloop matig. Pas aan het einde trok het bij met een gemiddelde van 51. Het tweede deel herstelde met een
gemiddelde van 80 bezoekers.
PR.
Jaarlijks hebben we met een ontwerp van Peter v Cappellen een flyer met een oplage van 2500 st. Deze
worden verdeeld over de kerken, bij hotels via de Vriendenkring. Steeds meer PR loopt via websites en
Email adressen. Het persoonlijk aanschrijven/informeren werkt goed. Wijzigingen van websites bijhouden
vergt inspanning van een ieder. Folders doen we alleen nog in de kerken. Afgelopen jaar is er actie gevoerd
om financiële middelen voor de restauratie van het Bäztorgel te krijgen. Speelavonden in de Nieuwe kerk en
de Oude kerk brachten € 1600 op. Een orgelrondgang georganiseerd door Bas leverde € 150 op. CD’s uit een
nalatenschap € 2850 De fietstocht 2016 langs privé orgels komt ook te goede aan het restauratiefonds.
Vriendenkring.
De Vriendenkring kent 39 leden die een bijdrage leveren aan het financieel beheer van de Stichting.
Tegenover de bijdrage ontvangen de vrienden het programmaboekje, een gratis fietstour en 2
toegangskaarten: 1 persoonlijk en 1 voor een introducé met 50% korting. Alle vrienden die € 50 of meer
betalen ontvangen 2 kaarten. Ook de sponsors waarvan we een bijdrage vragen van € 50 ontvangen het boekje
en een vrijkaart.
In 2015 is 1 lid overleden. Deze heer v Minnen was de schenker van een serie fraaie orgel cd’s.
Getallen en Financiën.
De toegangsprijs voor de specifieke orgelconcerten is € 8. De dubbelconcerten en de kapelconcerten zijn €
10.- Programmaboekje Zomerserie € 1,00 Het gesponsorde bedrag was dit jaar € 0 om rede dat voor de
restauratie van de kerk al genoeg “gebedeld” wordt. Van de Vrienden is er € 1442,65 incl. de vrije bijdrage
bij de koffie. De koffiebijdrage ( € 273,65) is geboekt als gift waardoor de Vriendenbijdrage hoger is. Het
bezoekersaantal is gemiddeld 64 tegenover vorig jaar 78. De kapelconcerten geven een aantal van 36
bezoekers. Uitgangspunt blijft een neutraal budget. Voor een compleet financieel overzicht verwijs ik naar de
boeken van de penningmeester. Dit jaar staat de teller op € 965,62 negatief. Dat is nog geen probleem qua
financiën. Nog te verrekenen zaken zijn de BUMA en de belasting te boeken in 2015, maar dat komt ieder
jaar als verschoven post terug .

C van den Heuvel.

