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Beloningsbeleid bestuur
Statuten artikel 4, lid 6:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen
anders beslist. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
Toelichting:
De praktijk is dat de door bestuursleden naar redelijkheid gemaakte kosten in verband met de uitoefening van hun
functie op declaratiebasis worden vergoed. Er worden geen vacatiegelden uitbetaald.

Doelstelling
Statuten artikel 2:
2.1.: De stichting heeft ten doel:
het verwerven van fondsen voor het herstel, de restauratie en instandhouding van het Strobel-orgel in de
Evangelisch-Lutherse Kerk te Haarlem, alsmede het leveren van een bijdrage aan de realisatie van één en
ander,
en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2.2.: De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan 2019 t/m 2023
Geschiedenis
Op 30.12.1996 werd bij notaris Mr J.J. Wijts-van Nimwegen te Haarlem de Stichting tot Restauratie van het
Strobel-orgel in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Haarlem te Haarlem opgericht.
In 1948 vond na een radicale ombouw en restauratie van het toenmalige orgel door de firma Pels uit Alkmaar de
ingebruikname plaats van het zogenaamde Pels/Strobel-orgel. Deze verbouwing was echter geen succes. Er werd
gesproken over het gebruik van slechte materialen, slordige aanleg en slordige afwerking. In 1974 werd het orgel
buiten gebruik gesteld. De gemeentezang werd voortaan begeleid op een hulporgel. Toch was er behoefte aan een
echt orgel, maar de opgerichte orgelcommissie kon geen spijkers met koppen slaan. Pas in 1996 ging de
orgelcommissie, inmiddels in een nieuwe samenstelling, serieus aan de slag met als doel het orgel weer in de
oorspronkelijke staat als een echt Strobel-orgel te restaureren. In verband met het werven van fondsen, subsidies en
donaties werd een aparte stichting opgericht. Ook de restauratie werd door het bestuur van deze stichting in gang
gezet en verder begeleid en tot een goed einde gebracht.
Het Strobel-orgel heeft van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) de monumentenstatus gekregen. Op
grond hiervan ontvangen we een subsidie voor het onderhoud en het stemmen van dit orgel. En uiteraard is voor de
voornoemde restauratie een bijdrage van de RCE ontvangen.
De totale kosten, die direct en indirect verband hielden met deze restauratie (inclusief noodzakelijke bouwkundige
werkzaamheden aan de orgelgaanderij), bedroegen ultimo 2001 € 402.396,00, waarvan € 367.983,00 subsidiabel
voor de RCE.
In 2001 vond de feestelijke ingebruikname van het Strobel-orgel plaats en tot op de dag van vandaag wordt het orgel
nog wekelijks naar volle tevredenheid bespeeld tijdens de erediensten.
De stichting is hierna niet opgeheven, maar is blijven bestaan om toekomstig onderhoud en de instandhouding voor
haar rekening te nemen.
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Bij opheffing van de stichting worden de dan aanwezige middelen zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel
van de stichting.

Doelstelling
De Stichting tot Restauratie van het Strobel-orgel in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Haarlem te Haarlem
stelt zich ten doel al het mogelijke te doen om fondsen te werven ten behoeve van het onderhoud en de
instandhouding van het orgel. Om het orgel optimaal te laten functioneren en onder een breder publiek dan alleen de
leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente de muziek te laten klinken, zijn ook een Van Vulpen koororgel en een
Kawai-vleugel in de kerk aanwezig. Het onderhoud en de instandhouding daarvan berusten ook bij de stichting.
Het doel van dit al is om, naast de begeleiding van de gemeentezang tijdens de erediensten, de muziek en muzikale
activiteiten bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en zo maximaal gebruik te maken van
orgels en vleugel.

Werkzaamheden
De activiteiten van de stichting bestaan uit het constant kijken naar de staat van onderhoud van orgels en vleugel en
het in optimale staat houden van deze instrumenten. Voorts spant de stichting zich zo veel als mogelijk is in om
fondsen te werven en financiën te genereren door het stimuleren om de orgels en vleugel maximaal te gebruiken.

Vermogensbeheer
Het kapitaal van de stichting bestaat uit een deel van de donaties, dat na de restauratie in 2001 resteerde en verder
wordt het gevormd uit donaties die daarna zijn ontvangen en uit opbrengsten van het verhuren van de instrumenten.
Het vermogen van de stichting wordt voornamelijk gebruikt voor groot en klein onderhoud van orgels en vleugel.
Daarnaast wordt gereserveerd voor mogelijk toekomstig groot onderhoud en/of vervanging van deze instrumenten.
Het kapitaal is veilig gesteld op een betaal- en vermogen spaarrekening.

Besteding
Het kapitaal wordt voor het merendeel gebruikt voor het groot en klein onderhoud van de orgels en de vleugel en
voor kosten die voornamelijk verband houden met het onder de aandacht brengen van het orgel en de muziek.

Toekomst
In de toekomst zal het beleid worden voortgezet door de bestuursleden, die bij voorkeur afkomstig zijn uit brandpunt
Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. De doelstelling uit de statuten is de stichting daarbij
tot leidraad.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020
Wij verwijzen in eerste instantie naar het beleidsplan en de jaarrekening.
Het bestuur is dit jaar niet in vergadering bijeengekomen, maar over de dagelijkse gang van zaken is via de mail
regelmatig overleg geweest.
Bij het overlijden van één van de gemeenteleden uit brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Amsterdam is voorgesteld in plaats van bloemen een donatie voor de kerkmuziek aan de stichting te doen. In de
jaarrekening is dit terug te vinden onder Fonds Kerkmuziek. Vanwege alle belemmeringen en voorschriften rond
Covid-19 kan hieraan nog geen uitvoering gegeven worden.
Dit jaar hebben stemmingen van de vleugel en het orgel plaatsgevonden en verder nog enig klein onderhoud; dat
alles kon in de meeste gevallen door de organist uitgevoerd worden. Daarnaast zijn de instrumenten diverse malen
verhuurd; zij het minder dan andere jaren vanwege Covid-19. Op verzoek van de brandpuntraad van brandpunt
Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is eind van het jaar door Flentrop Orgelbouw BV na
19 jaren een uitgebreide inspectie uitgevoerd. Op klanktechnisch gebied zouden er enige aanpassingen moeten
plaatsvinden. Het rapport is voor toestemming voor deze werkzaamheden aan de eigenaar van het orgel, (het
College van Kerkrentmeesters van) de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, ter hand gesteld.
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Jaarrekening 2020
Al vanaf het einde van de restauratie van het Strobel-orgel in 2001, zijn de financiële verantwoordingen opgesteld
op basis van de daadwerkelijk verrichte uitgaven en verkregen ontvangsten. Omdat het financiële verkeer en het
beheren van het kapitaal geen grote omvang hebben, heeft het bestuur gemeend op deze weg te moeten voorgaan.
INKOMSTEN (in €)
Giften Fonds Kerkmuziek
Verkoop (boekjes, CD, e.d.)
Rente bank
Verhuur vleugel/orgel
Totalen

3.493,35
15,00
17,05
240,00
3.765,40

UITGAVEN (in €)
Kosten bank
Voordelig saldo
Totalen

79,65
3.685,75
3.765,40

Saldi per 01.01.2020
ING 6515269
ING Vermogen Spaarrekening 6515269
Totaal

11,40
55.868,70
55.880,10

Saldi per 31.12.2020
ING 6515269
ING Vermogen Spaarrekening 6515269
Totaal
Toename saldi

10,10
59.555,75
59.565,85
3.685,75

NB: Van de saldi per 31.12.2020 is € 3.493,35 geoormerkt als Fonds Kerkmuziek.
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