
Jaarverslag 2019 

Het jaar 2019 is het oprichtingsjaar van onze stichting. Een commissie 

met meest nieuwe mensen ging de jaarlijkse serie orgelconcerten 

organiseren en had duidelijk de behoefte om te vernieuwen. 

Er is meteen begonnen met het organiseren van concerten. Met weinig 

ervaring en veel vertrouwen. Tegelijkertijd is er veel energie gestopt in de organisatie: 

doelstellingen formuleren, stichting oprichten en beleid ontwikkelen. 

Met gepaste trots constateren we dat het is gelukt om de organisatie vorm te geven. Er is 

een huisstijl ontwikkeld, er is een website, een facebook-pagina en een instagram-account. 

Entree-tickets voor de concerten zijn in voorverkoop online verkrijgbaar en fysiek bij een 

verkooppunt in het dorp. Er wordt deskundigheid opgebouwd inzake marketing en 

publiciteit en op het gebied van financiën. 

De programmering bestond in voorgaande jaren hoofdzakelijk uit concerten voor orgel-solo. 

Daarvan hebben we er in 2019 nog vier geprogrammeerd. Daarnaast een duo-concert voor 

orgel en viool en een concert voor koor en orgel (zie voor details de website). We hebben 

geconstateerd dat het erg moeilijk is om voor een orgelrecital voldoende publiek te trekken. 

Dat sterkt ons in het voornemen om meer concerten te organiseren waarin het orgel 

samenklinkt met andere instrumenten. 

Wat de financiën betreft is de stichting vrij naïef het eerste jaar ingegaan. We begonnen met 

een zeer klein startbedrag. De inschatting was dat met een beperkt aantal concerten (6 

stuks) een eventueel verlies te overzien zou zijn. Er is hard gewerkt om onder de lokale 

ondernemers inkomsten te verwerven middels sponsoring en de verkoop van advertenties in 

de programmaboekjes. Met een mooi resultaat. Ook is er een systeem van donateurs 

(‘vrienden’) opgezet. Daarnaast hebben we voldoende publiek weten te bereiken, waardoor 

we uit de entreegelden serieuze bedragen ontvingen. Uiteindelijk lukte het om financieel vrij 

precies rond te komen. (Zie de jaarrekening 2019.) 

Voor 2020 hebben we weer zes concerten geprogrammeerd, waarbij we minder (twee) 

orgelrecitals hebben gepland. (Zie de website voor actuele informatie.) In het vertrouwen 

dat we dat financieel aankunnen. Overigens zijn bij het schrijven van dit jaarverslag de eerste 

concerten al geannuleerd en zijn alle plannen onzeker geworden vanwege de coronacrisis. 

 

Kapelle, juni 2020 

https://www.batzwitteconcertskapelle.nl/concerten/archief-2019/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/32f76cdb-37df-48d1-b2a5-e784b706f177/Jaarrekening_2019.pdf
https://www.batzwitteconcertskapelle.nl/concerten

