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Schnitgerorgel2017 cumulatieve financiële rapportage over 2013 t/m 2021

Gift/CD/boek

Jaar Adoptie en huur orgel Benefiet Schilderij Wijn Bankkosten Kosten Bet.orgel

2013 500,00 59,46 393,10

2014 2.643,75 102,64 2.440,22

2015 15.515,00 98.201,75 1.109,00 156,20 132,78 1.108,84 74.000,00

2016 17.190,00 49.735,00 9.290,95 31.000,00 4.500,00 127,50 498,59 74.000,00

2017 19.105,00 160.286,13 3.276,87 130,55 5.610,29 239.755,00

2018 2.250,00 23.474,66 2.265,00 120,31 1.043,06 15.000,00

2019 900,00 7.726,40 2.660,00 3.000,00 109,44 4.846,77 11.750,00

2020 100,00 43.407,05 147,32 2.553,99 40.000,00

2021 250,00 3.962,50 119,39 1.438,11

totaal 55.310,00 389.937,24 18.601,82 31.000,00 7.656,20 0,00 1.049,39 19.932,97 0,00 454.505,00

           Opbrengsten               Kosten 0,00

Adoptie 55.310,00 Bankkosten 1.049,39 Bet. Orgel 454.505,00

Gift 389.937,24 Kosten 19.932,97

Benefiet 18.601,82 Banksaldo 27.017,90

Schilderij 31.000,00 op 31 dec 2021

Wijn 7.656,20

Totaal 502.505,26 Totaal 20.982,36

opgemaakt op 10 jan 2022 

H. Aardse, penningmeester

  



Stichting Reconstructie Schnitgerorgel Lutherse Kerk
Balans per 31 december 2021
(met de vergelijkende cijfers over 2020)
(bedragen in €)

December 31
Activa 2021 2020
Orgel 582.755 582.755
Saldo bankrekening 27.017 24.263

609.772 607.117

Passiva
Resterende schuld m.b.t. de orgelbouw 112.440 112.440
Eigen     Vermogen  
Algemene Reserve 494.677 493.872
Resultaat lopend boekjaar 2.655 805

497.332 494.677

609.772 607.117



Toelichting op de balans per 31 december 2021
(bedragen in €)

Stand van zaken met betrekking tot het orgel
Op 31 oktober 2017 is het gereconstrueerde orgel in gebruik genomen. Ondanks dat er met de 
orgelbouwer een contract was afgesloten voor de bouw van een gedeeltelijk orgel – waarbij het 
de bedoeling was op een later tijdstip gereserveerde stemmen alsnog te plaatsen wanneer we de
daarvoor benodigde gelden zouden hebben verzameld – heeft deze besloten het orgel voor eigen
risico toch in zijn geheel1 op te leveren. Dit in het vertrouwen dat de stichting in staat zou blijken 
in de navolgende jaren alsnog de missende gelden bijeen te brengen. Wanneer de stichting de 
resterende schuld aan de orgelbouwer heeft voldaan, zal het orgel alsnog gecompleteerd worden
door het aanbrengen van de zijvleugels.

Het orgel zelf is tegen kostprijs op de balans opgenomen en hierop willen we – ook gezien de 
bouwkwaliteit en duurzaamheid – voorlopig geen afschrijving toepassen. De eigenaar van het 
onroerend goed waarin het orgel zich bevindt heeft onze stichting recht van opstal verleend voor 
plaatsing en handhaving van het orgel. In ruil hiervoor kan zij hiervoor desgewenst om niet in 
kerkdiensten van het orgel gebruik maken.

Liquide middelen

Bestuursrekening
Saldo per 31 december 2020 24.362
Saldo per 31 december 2021 27.017

1 Minus de grote gesneden zijvleugels aan de pedaaltorens.



Activiteiten 2020 & 2021 

In het jaar 2020 zijn de activiteiten van onze Stichting helaas mede door het coronavirus 
op een laag pitje gekomen. Toch konden er i.s.m. de Stichting Vrienden van de Lutherse 
kerk een aantal orgelconcerten worden georganiseerd.

Een overzicht hiervan ziet u hier: (tot juli waren alle concerten verboden)
12 juli 15u Zomerconcert Duo422play Reitze Smits & Bart Jacobs 
12 sept 16u Monumentendagconcert Tymen Jan Bronda 
29 nov 15u Benefietconcert zwijgende film & Gijs van Schoonhoven 
(Het Oudjaarsconcert door Wolfgang Zerer (clavecimbel & barok-orgel) is wegens 
corona verzet naar 2021)
Op de onderst. data waren er orgeldemonstraties:
za 8 aug 14.30u orgeldemo Bernhardt Edskes 
za 22 aug 14.30u orgeldemo Mannes Hofsink 
za 5 sept 14.30u orgeldemo Jan-Simon Huijser 

Het stichtingsbestuur heeft in 2020 mede door corona maar een keer vergaderd.
Het benefietconcert door Gijs van Schoonhoven was succesvol. We willen in 2021 dat 
opnieuw organiseren. Het orgel is in 2020 diverse malen verhuurd, en ook de vrije 
bespeling liep, ondanks corona best goed. In totaal kwamen er aan giften, verhuur, en cd 
verkoop 65.607 euro binnen.
Er zijn verder plannen gemaakt om potentiële gulle gevers binnen te halen. Dat is dankzij
het werk van een van onze bestuursleden gelukt. Een heel mooi bedrag a 35.000 euro 
konden we bijschrijven.
Tenslotte heeft de Stichting plannen gemaakt om de zgn. Blintflügel nu daadwerkelijk te 
gaan realiseren. Daarmede zou ook het nog af te lossen bedrag aan de orgelbouwer 
significant kunnen slinken. 

Jan Willem van Willigen
voorzitter
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