ANBI-STATUS STICHTING CATHEDRAL ORGAN LEIDEN
Leiden, juni 2019

Inleiding
De regelgeving omtrent de ANBI-status vereist dat onze stichting op een aantal gebieden nadere
informatie door middel van de website openbaar maakt. Dit memorandum is speciaal daartoe
vervaardigd en bevat alle benodigde informatie. Voor zover u verdere vragen heeft ten aanzien
van ons project in het algemeen en onze ANBI-status in het bijzonder, dan kunt u contact met ons
opnemen via e-mail (info@cathedralorgan.nl) of per telefoon (voorzitter Frank Resseler, 06 – 21
203 283).
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Stichting Cathedral Organ Leiden heeft ten doel (artikel 2 statuten):
*
*
*

Het realiseren van een groot Engels pijporgel in de Hooglandse Kerk te Leiden;
Het creëren van een podium voor de uitvoering van Anglicaanse koor- en orgelmuziek; en
Het geven van een impuls aan de orgel- en koorcultuur in Nederland; Leiden in het
bijzonder.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
*
*
*
*
*
*

Het organiseren van concerten;
Het organiseren van manifestaties;
Het werven van sponsoren;
Het werven van donateurs;
Het verkrijgen van subsidies;
Het organiseren van overige geldwervende evenementen.

Bestuur en adviseurs
Het bestuur wordt in 2018 gevormd door:
Mr. C.F.C. Resseler
Mr. E. Brons
Vacature
Dhr. P. Longbottom

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Het bestuur laat zich ten aanzien van technische alsmede muzikale aspecten bijstaan door een
College van adviseurs:
Ir. H. Kooiker
Mr. J.C. Brons

Orgeltechnisch adviseur
Artistiek adviseur

Sinds medio 2018 is Mw. Willeke Smits als organist aan de Hooglandse Kerk verbonden. Daarbij
treedt zij ook op als vaste begeleider van de Leidse Cantorij. Het Bestuur heeft kort na het
bekendmaken van haar benoeming een kennismakingsgesprek gevoerd en zijn al ideeën
uitgewisseld over toekomstige concerten, evenementen e.d. Het bestuur kijkt uit naar een
langdurige samenwerking.
Daarnaast wordt onze stichting door veel vrijwilligers geassisteerd, van fondswerving tot en met
aanwezigheid tijdens door onze stichting georganiseerde evenementen.
Zowel bestuursleden en adviseurs zijn louter op onbezoldigde basis actief. Bepaalde uitgaven
worden zelfs voor eigen rekening genomen, ter ondersteuning van het stichtingsdoel.
2018
In 2017 is dan eindelijk de kas geplaatst. Toch is er nog steeds een aantal technische zaken die
aandacht behoeven. Enerzijds over de afwerking van de kas alsmede de toegang tot de kas,
anderzijds over niet-zichtbare zaken aan de binnenzijde van de kas. Het overleg hierover is reeds
gestart in 2017, docht ultimo 2018 is er voor een aantal zaken nog geen definitieve oplossing
gevonden. Het Bestuur heeft in het kader van een oplossingsgerichte houding een voorstel aan de
orgelbouwer gedaan om verschillen van inzicht te overbruggen, maar definitieve
overeenstemming is er ultimo 2018 nog niet.
Het orgel is in 2018 gebruikt bij de maandelijkse Evensongs. De bezoekersaantallen zijn door ons
orgel toegenomen opnieuw toegenomen, waarin wij als Bestuur een bevestiging zien dat het orgel
inderdaad een aantrekkingskracht heeft. Ook hebben verschillende groepen orgelliefhebbers het
orgel tijdens een excursie bezocht.
Het orgel heeft meegedaan tijdens de zaterdagmiddagserie, een serie waarbij om de week het
Willis-orgel en De Swart Van Hagerbeer-orgel werden bespeeld. De serie wordt niet vanuit onze
stichting georganiseerd, maar vanzelfsprekend wilden wij het Willis-orgel graag ter beschikking
stellen. Bij beide orgels was de belangstelling boven verwachting goed, met de aantekening dat het
Willis-orgel gemiddeld meer bezoekers trekt.
In het najaar van 2018 werden wij opgeschrikt door een brandlucht tijdens een repetitie met het
orgel. Veiligheidshalve is de brandweer ingeschakeld en, in aanwezigheid van een van de
bestuursleden, is het orgel geïnspecteerd. Uiteindelijk bleek de motor doorgebrand, hetgeen de
brandlucht veroorzaakte (met de aantekening dat een en ander niet tot een echte brand had
kunnen leiden). De motor is gereviseerd en herplaatst. Het Bestuur heeft door een gespecialiseerde
elektricien extra beveiligingsmaatregelen laten installeren, waardoor kans op herhaling welhaast
onmogelijk is. Indien en voor zover er wederom een storing zou optreden, dan zorgen deze
maatregelen ervoor dat de motor geen schade kan oplopen.

Beleidsplan
Door de opgelopen vertraging bij de afbouw, zijn alle plannen voor wat betreft concerten,
evenementen e.d. ook in 2018 uitgesteld. Vanwege vorengenoemde technische zaken kan naar de
mening van het Bestuur het orgel nog niet als officieel opgeleverd worden beschouwd, en is
(helaas) nogmaals gekozen om geen eigen serie te organiseren.
Wel zal het Willis-orgel bij de zaterdagserie van 2019 te horen zijn, alsmede tijdens de Evensongs.
Er liggen nieuwe ontwerpen voor promotiemateriaal, maar alle technische zaken dienen eerst
opgelost te zijn voordat het Bestuur overgaat tot de vervaardiging ervan. Wel is met Willeke Smits
al gesproken over het opnemen van een cd.
De PR geschiedt nog steeds via reguliere media (zoals kranten en orgeltijdschriften),
nieuwsbrieven en social media, maar richt zich ook op landen buiten Nederland. Social media en
digitale middelen worden steeds intensiever benut. Via LinkedIn en met name Facebook en
Twitter breidt het aantal volgers (en daarmee potentiële donateurs) zich uit. Wij zullen Facebook
nog vaker gaan gebruiken voor wat betreft het communiceren van nieuws, concerten, Evensongs
e.d. en eveneens aansluiting zoeken bij andere internetfora en platformen.
Voor wat betreft 2020 wordt gewerkt aan:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Concerten (waaronder de zaterdagserie)
Een cd-opname van Willeke Smits
Festivals (koor- en orgel)
Muziekonderwijs (conservatorium, amateurs, liefhebbers e.d.)
Speciale orgeldemonstraties
Evensongs
Radio- en tv-uitzendingen
Cd- / dvd-opnamen
Bij commerciële evenementen in de Hooglandse Kerk
Bij openbare bijeenkomsten in de Hooglandse Kerk
Het verhuren van het orgel voor liefhebbers die erop willen spelen

Overzicht activiteiten 2018
Vanwege de vertraging in de oplevering en de nog niet afgeronde technische zaken, zijn door onze
stichting geen officiële evenementen georganiseerd. Wel is het orgel gebruikt voor de Evensongs.
Special vermelding verdient, evenals jet jaar ervoor, de Evensong van augustus 2018, waarbij een
projectkoor, de ‘Willis Chorale’ gedurende het weekend onder leiding van de beroemde dirigent
Huw Williams (thans Director of Music van Bath Abbey) diverse stukken heeft ingestudeerd (met
orgelbegeleiding van Martyn Noble). Met een Engelse topdirigent en Engelse toporganist werd het
een gedenkwaardige Evensong, met een volle kerk (net zoals het jaar ervoor waren de uitgereikte
liturgieën al snel op en er moesten veel stoelen bijgezet worden). Veel bezoekers blijven na afloop
rond het orgel hangen voor foto’s en uitleg over het orgel.
In een enkel geval is het orgel verhuurd voor derden die in de kerk een concert hebben
georganiseerd (het orgel werd dan als begeleidingsinstrument gebruikt, niet als solo-instrument).

Daarnaast zijn vrijwilligers van onze stichting aanwezig bij bijzondere bijeenkomsten in de
Hooglandse Kerk, zoals tijdens de Leidse orgeldag, Open Monumentendag e.d. alsmede op gezette
tijden tijdens de reguliere openstelling van het kerkgebouw.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stuurt u dan een e-mail aan info@cathedralorgan.nl.

Bijlage:

Financiële gegevens 2018

BALANS per 31 december 2018
TOTAAL ACTIVA

TOTAAL PASSIVA

Vaste activa
Orgel

Kapitaal (incl. resultaat)
Egalisatiereserve

464.275,37

428.105,65
6.000,00

464.275,37
Vlottende activa
Debiteuren
Btw
Overlopende activa

Vlottende passiva
0,00
181,13
0,00

Crediteuren
Leningen

0,00
40.500,00

181,13
Liquide middelen
Kas
Bankrekening
Spaarrekening

40.500,00

8,60
2.140,55
8.000,00
10.149,15

TOTAAL ACTIVA

474.605,65

474.605,65

BATEN & LASTEN 2018
BATEN
Omzet (excl. btw)
Giften
Rente

1.239,81
10.845,00
0,03
12.084,84

LASTEN
Kosten windmotor
Kosten evenementen
Bankkosten
Algemene kosten
Rentelasten leningen

1.434,00
1.425,50
288,04
1.245,97
800,00
5.193,51

Resultaat 2018
12.084,84

6.891,33
12.084,84

