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Beleidsplan Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle, 2019-2022 

Doelstelling  

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw worden op het Bätz-Witte orgel (1866) in de 

Hervormde Kerk van Kapelle met een zekere regelmaat concerten verzorgd. Zowel het orgel 

als het kerkgebouw zijn rijksmonument.   

In juni 2019 is de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle opgericht met het doel dit 

monumentale orgel voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarmee wordt beoogd 

een culturele bijdrage te leveren aan het muzikale leven in Zeeland in het bijzonder de regio 

Kapelle en omstreken. 

Voorts wil de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle nadrukkelijk een podium bieden aan 

jonge, talentvolle musici.  

De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle prijst zich gelukkig voort te mogen bouwen op een 

rijke traditie, zich tegelijkertijd realiserend dat de gewenste continuïteit vraagt om borging 

van kwaliteit inzake een gevarieerd en toegankelijk aanbod van concerten.  

Programma 
Het programma zal naast orgelconcerten ook volop ruimte bieden aan uitvoeringen waarin 

het samenspel tussen orgel en andere instrumenten de boventoon voert. Met het 

voorgestane beleid geeft de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle uitdrukking aan de wens 

muziek te doen klinken. En concerten zijn daartoe een geëigend instrument.  

Het orgel, inmiddels anderhalve eeuw oud, leent zich zeker na de meest recente uitbreiding 

bijzonder goed voor concertant gebruik in de breedste zin van het woord. De akoestiek in de 

kerk mag voortreffelijk worden genoemd. Het klassieke interieur van de kerk draagt bij aan 

een sfeervolle ambiance.            

Orgel en kerkgebouw zijn een belangrijk fundament en vertrekpunt voor de muzikale 

activiteiten van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle. Jaarlijks worden er, in de periode 

van september tot juni, zes concerten georganiseerd. Het ontwikkelen van een educatief 

programma voor basisscholen behoort tot de voornemens en vraagt nadere uitwerking. 

Publiciteit 
Voor het onder de aandacht brengen van het jaarlijkse concertprogramma staan de 

volgende middelen ter beschikking:   

• De website van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle 

• Een digitale nieuwsbrief 

• Sociale media: Facebook en Instagram 

• Persberichten naar de lokale, regionale en landelijke media 

• Directe mailingen naar VVV, hotels, campings en vakantieparken in de regio en 

omstreken 

Financiën 
In 2019 bestaan de inkomsten van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle uit entreegelden 

en bijdragen van lokale ondernemers.  Acties om uitbreiding van ondersteuning door middel 

van sponsering te realiseren, worden geïntensiveerd. 
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Voor de continuïteit van de concerten zal de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle voor een 

belangrijk deel afhankelijk zijn van donaties. De erkenning als culturele ANBI kan een 

bijdrage leveren aan extra inkomsten omdat een gift een extra belastingvoordeel oplevert. 

Via het concept “Vrienden van” wordt nadrukkelijk ingezet op het verwerven van financiële 

bijdragen van donateurs met een (meer) structureel karakter. In immateriële zin zal daarmee 

ook de (ver)binding tussen de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle en de Vrienden worden 

versterkt. 

De uitgaven bestaan voor het overgrote deel uit honoraria van de optredende musici. 

Daarnaast wordt een bescheiden bedrag gereserveerd voor publiciteit (drukkosten, 

facebook advertenties) en programmaboekjes. 

 

De eerste jaarrekening van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle verschijnt in 2020, 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 2019. Het boekjaar is gelijk aan het 

kalenderjaar. 

Vermogen 
De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle heeft geen vermogen en streeft daar ook niet naar. 

Bestuur 
Bestuurlijke samenstelling  

− de heer Bas Blok, voorzitter 

− mevrouw Klaske Pennink - Dijkstra, secretaris 

− de heer Job Naerebout, penningmeester 

− mevrouw Ilde Naerebout - Alkema, fondswerving en public relations 

− de heer Mark Christiaanse, artistieke leiding 

De betrokken bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. 

De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle 
De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle is formeel opgericht per 27 juni 2019                   

Vestiging zetel: Kapelle 

KvK Middelburg: 75198827 

Postadres stichting: Annie M.G. Schmidtsingel 114, 4421 TA  Kapelle                                             

E-mailadres: info@batzwitteconcertskapelle.nl  

Internet: www.batzwitteconcertskapelle.nl 

 


