Registratie culturele ANBI-status
Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Vrienden van Kabinetorgel 1762 Onderhorst
RSIN / fiscaal nummer: 815182478
ANBI-status: Ja, culturele ANBI sinds 01-01-2012
Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0318-416171
E-mailadres: wouter.hol@zonnet.nl
Website: https://kabinetorgelbennekom.nl
Postadres: Prins Bernhardlaan 19, 6721 DN Bennekom
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL68 RABO 0309 3933 29
Missie:
Het bevorderen van het gebruik van het kabinetorgel gebouwd door Onderhorst in 1762,
alsmede het in standhouden van dit orgel en voorts al hetgeen dat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
Doelstelling:
Het werven van gelden ten behoeve van het onderhoud, het beheer en het zo mogelijk
verbeteren van het orgel alsmede het (bevorderen van) het houden van concerten met dit
orgel. De stichting zal bij haar werkzaamheden de belangen van de eigenaar van het orgel, te
weten de Hervormde Gemeente Bennekom, respecteren. De stichting beoogt niet het
maken van winst.
Actueel beleidsplan:
Het orgel is in 2009 (na restauratie) in eigendom overgedragen aan de Hervormde
Gemeente van Bennekom en is het geplaatst in de Oude of Sint Alexanderkerk van
Bennekom. Het instrument vertegenwoordigt een grote muzikale, historische en culturele
waarde. De stichting Vrienden van het Kabinetorgel beoogt, naast de mogelijkheid van het
kerkelijk gebruik, dit monumentale orgel in te zetten in een muzikale functie ten behoeve
van de hedendaagse samenleving.
De stichting organiseert daartoe een aantal activiteiten:
- Concerten.
Zo mogelijk wordt minimaal twee keer per jaar een concert georganiseerd met en
rond het kabinetorgel.
- Muzikale activiteiten gericht op kinderen.
Bijeenkomsten voor kinderen waarbij op speelse wijze belangstelling wordt gewekt
voor de muzikale en cultuurhistorische waarde van het instrument.
- Marktconcerten.
Tijdens openstellingen van de kerk is het orgel beschikbaar voor inloopconcerten.
- Waar mogelijk deelname aan Open Monumentendagen en de Nationale Orgeldag.
Gedurende deze evenementen is het orgel beschikbaar.

-

Het onderhoud (waaronder het jaarlijks stemmen) van het orgel.

Verslaglegging:
Het financieel jaarverslag is apart op de website gepubliceerd.
Bestuur:
Mevrouw A.E. Poot (Voorzitter)
De heer J.J. Neels (Penningmeester)
De heer W. Hol (Secretaris)
Mevrouw A.M. Hol (2e voorzitter)
Mevrouw H.L. Egberts - Houthoff (Bestuurslid)
De heer K. Meijboom (Bestuurslid)
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: uitsluitend kleine onkosten worden vergoed, zoals porti- en
kopieerkosten
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Beloningsbeleid medewerkers: is niet van toepassing

