ANBI-STATUS STICHTING CATHEDRAL ORGAN LEIDEN
Leiden, juni 2014

Inleiding
Nieuwe 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).
Stichting Cathedral Organ Leiden
Hugo de Grootstraat 4
2311 XL LEIDEN
071 – 514 03 23 / 06 -24 693 350
www.cathedralorgan.nl
info@cathedralorgan.nl
RSIN nummer:
8157.13.824
K.v.K Leiden:
28108903
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 gevormd door:
Mr. C.F.C. Resseler
Mr. E. Brons
Mevr. G. Betgen-Vroomans
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. H. Brons
Dhr. J. Brons

Orgeltechnisch adviseur
Artistiek adviseur
Artistiek adviseur

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. Alleen de
heer Kooiker krijgt een reiskostenvergoeding ten aanzien van zijn bezoeken aan de werkplaats van
de firma Willis & Sons Organ Builders te Liverpool, alwaar ons orgel thans wordt gerestaureerd en
uitgebreid. Een en ander op basis van overlegging van facturen / bonnen. Het mag niet onvermeld
blijven dat de heer Kooiker, vanwege zijn persoonlijke belangstelling voor ons project, heeft
afgezien van de vergoeding waar hij normaliter op grond van de heersende praktijk recht op heeft
(in de regel 5% van de totale projectsom).
Beleidsplan 2014 - 2015
In 2013 zijn grote stappen gezet op financieel gebied door enkele belangrijke toezeggingen. Ten
gevolge hiervan is met Willis & Organ Organ Builders onderhandeld over de definitieve offerte.
Hierover is een akkoord bereikt en zijn de werkzaamheden eind 2013 te Liverpool aangevangen.
Het beleid in 2014 en 2015 is gericht op het bijeenbrengen van de laatste 10%. Besloten is om
concerten / evenementen die in het verleden verliesgevend bleken te zijn in 2014 niet te
organiseren. Vanwege het feit dat het orgel daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en daarmee
toezeggingen daadwerkelijk ten goede komen aan de totstandkoming, zullen culturele fondsen
worden aangeschreven welke in het verleden hebben afgewezen. De vervaardiging van nieuwe
geactualiseerde brochures / nieuw promotiemateriaal wordt uitgesteld of zelfs afgesteld. Er zijn
nog voldoende brochures die de kern van het project weergeven en dient kunnen doen als
fondswervend item.
De PR richt zich ook op landen buiten Nederland, zo is inmiddels ook een artikel gepubliceerd in
het Amerikaanse orgelmagazine The Diapason. In dit kader worden social media en digitale
middelen steeds meer benut. Via LinkedIn en Facebook breidt het aantal volgers (en daarmee
potentiële donateurs) zich steeds meer uit. Ook kan op onze site eenvoudig via een formulier een
donatie worden toegezegd. Dit formulier is ook benaderbaar met mobiele telefoons, en onze stand
in de Hooglandse Kerk beschikt zelfs over een QR-code.
De fondswervingscommissie komt maandelijks bijeen, zo nodig tussendoor in extra
bijeenkomsten. Er wordt actief doorgezocht naar mensen die de fondswervingscommissie kunnen
en willen versterken.
De ingebruikname van het nieuwe orgel staat gepland voor september 2015. Een afzonderlijke
commissie is ingesteld om alle evenementen te plannen en hierbij nauw samen te werken met de
Hooglandse Kerk. Onze festiviteiten zullen worden ingepast in alle activiteiten rondom het 700jarig bestaan van de Hooglandse Kerk.

Beleidsplan 2016
Nu de komst van het Engelse orgel vaststaat, zijn wij thans bezig met het beleidsplan vanaf het
tijdstip van de officiële ingebruikneming. Met het orgel kunnen wij concrete activiteiten
organiseren:
*
*
*
*
*
*
*
*

Concerten
Festivals (koor- en orgel)
Muziekonderwijs (conservatorium, amateurs, liefhebbers e.d.)
Speciale orgeldemonstraties
Evensongs in Engelse traditie
Radio- en tv-uitzendingen (er is reeds interesse)
Cd- / dvd-opnamen
Bij commerciële evenementen in de Hooglandse Kerk

Financiële gegevens 2012: balans

€

1 januari 2013
€

Vaste activa
Orgel
Inventaris

0
0
0

Vlottende activa
Debiteuren
Belasting
Overlopende activa

110
816
10.000
10.926

Liquide middelen

151.126

TOTAAL ACTIVA

162.052

Kapitaal

155.324

Egalisatiereserve

6.000

Vlottende passiva
Crediteuren
Belasting
Overlopende passiva

728
0
0
728

TOTAAL PASSIVA

162.052

Balans
Balans per 1 januari 2013
(gelijk aan eindbalans 2012)
Debet
Kas (1000)
Bankrekening (1100)
Kap. Rekening (1105)
Reservering Willis

Credit
€ 8,60 Eigen Vermogen
€ 20.117,97 Egalisatiereservering
€ 131.000,00
€ 10.000,00 Resultaat Boekjaar 2012
€ 926,00 Crediteuren

Debiteuren

€ 162.052,57

Totaal

€ 146.727,20
€ 6.000,00
€ 8.597,37
€ 728,00
€ 162.052,57

Balans per 31 december 2013
Debet
Kas (1000)
Bankrekening (1100)
Kap. Rekening (1105)
Willis orgel

Debiteuren
Totaal

Credit
€ 8,60 Eigen Vermogen
€ 12.368,87 Egalisatiereservering
€ 93.000,00
€ 113.078,76 Resultaat Boekjaar 2013

€ 0,00 Crediteuren
€ 218.456,23

€ 174.604,23
€ 6.000,00
€ 36.732,00

€ 1.120,00
€ 218.456,23

Staat van baten en lasten over 2013
Baten
Giften eenmalig
Giften jaarlijks
Adoptie
Concertopbrengsten
Willis Ambassadors
Rente& correctie

Lasten
€ 2.740,55
€ 34.760,00
€ 1.730,00
€ 1.188,00
€ 10.500,00
-€ 7.570,56
€ 43.347,99

Concert- en PR-kosten
Opslag orgel
Voorbereiding bouw
Kantoorkosten
Rente
Batig saldo

€ 5.059,00
€ 0,00
€ 355,99
€ 1.201,00
€ 0,00
€ 36.732,00
€ 43.347,99

Naast vorengenoemd overzicht zijn in 2013 diverse toezeggingen verzameld. Op basis van het
richtbedrag van de orgelbouwer (welk bedrag medio 2013 definitief zal worden aan de hand van
het bestek van onze orgeladviseur) en de koers van het Britse Pond ultimo 2013, is 90% van het
benodigde bedrag toegezegd.

Overzicht activiteiten 2012
In 2012 zijn diverse concerten georganiseerd:
8 december 2012
25 oktober 2012
21 juni 2012
19 juni 2012
17 mei
27 maart 2012

Pancras Consort o.l.v. Hans Brons – Erik van Bruggen (orgel)
Leonard Evers & Musici (diverse instrumenten)
Simon Johnson (hoofdorganist St. Paul’s Cathedral, Londen)
Simon Johnson (K.C. de Regenboog)
Theo Visser (orgel)
Winchester College Chapel Choir o.l.v. Malcolm Archer

Overzicht activiteiten 2013
In 2013 zijn diverse concerten georganiseerd:
15 november 2013
20 juni 2013
18 juni 2013
5 april 2013
14 maart 2013

Jubileumconcert Joop Brons (diverse koren en musici)
Charles Harrison (K.C. de Regenboog)
Charles Harrison (hoofdorganist Lincoln Cathedral)
Cantemus Chamber Choir Wales o.l.v. Huw Williams
Leids Cantate Consort m.m.v. Theo Visser (orgel)

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.

