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Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 5 personen: Peter Rodenburg -voorzitter, Kees 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 2016 en in september,
een evaluatie van de zomerconcerten en de programmering voor volgend jaar. Komend jaar is er een optie om het
bestuur uit te breiden met een persoon die m.n. de PR gaat doen.
Concerten.
De concerten in de Kapel hebben een vaste kern bezoekers. Concert in huiskamer stijl waarbij als solist een student
van het Codarts Rotterdam optreed. Gemiddeld aantal bezoekers was 45. Het niveau was prima.
Bas weet steeds weer een gevarieerd programma samen te stellen.
De fietstour in mei is ook weer een succes gebleken. Bedoeld als extra voor de Vriendenkring waren er 36
deelnemers met 50 % gasten. Zij betaalden € 10 pp. Bijzonder waren de locaties op privé adressen. De locaties
waren fam .v d Bergh, fam. Huijzing, fam. Hoogendoorn en de kapel van de Oude kerk. De instrumenten waren 3
huisorgels en 2 klavecimbels. Uitvoerenden waren Bas de Vroome, Matthijs v d Wilt, Martien de Vos en Alexander v
Dijk. De start en het slot waren in de Vierhoven kerk waar een week eerder het Norman&Beard orgel was
opgeleverd van groot onderhoud. Christo Lelie bespeelde zijn orgel na de koffie.
De zomerserie kenmerkte zich door redelijke start. Met uitschieters naar boven (120) en naar beneden (34) lag het
gemiddelde op 65. Samen met een kleine prijsverhoging ( € 8) zijn we financieel goed uitgekomen.
PR.
Met een simpel ontwerp van een flyer, foto voor op en de tekst achterop hebben we bezoekers proberen te
trekken. Verschillende websites die concerten weergeven worden ingevuld en vaak schrijft Bas een goed artikel
voor krant en websites. Een maillist werkt ook goed. Mariëtte is bezig om een nieuwe ontwerp te maken voor de
wensite. We hopen dat begin 2017 te presenteren. Dit jaar is ook een aantal orgelspeelavonden georganiseerd ten
bate van het restauratiefonds. Incl. enkele giften is er in 2016 een bedrag overgemaakt van € 1590,-- ..
Vriendenkring.
De Vriendenkring is stabiel en kent 40 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.
Getallen en Financiën.
De toegangsprijs voor de specifieke orgelconcerten is € 8. De dubbelconcerten en de kapelconcerten zijn € 10.Programmaboekje Zomerserie € 1,00. De Vrienden hebben € 1285,50 bijgedragen en sponsors hebben dit jaar en
bijdrage geleverd van € 250. Waarvoor dank. Uitgangspunt blijft een neutraal budget. Voor een compleet financieel
overzicht verwijs ik naar de boeken van de penningmeester. Dit jaar staat de teller op € 1227,23 positief. Nog te
verrekenen zaken zijn de BUMA en de belasting te boeken in 2017, maar dat komt ieder jaar als verschoven post
terug .
Naast de lopende rekening is er vorig jaar een spaarrekening geopend waarop een klein percentage rente wordt
vergoed. Deze rekening is € 5000, als buffer. Daarmee kunnen we een wat risicovol project oppakken.
We mogen dus spreken van een stabiele situatie.
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