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1.-Doel 
Doel van de stichting is behouden van belangrijke historische kerkpijporgels; het doen organiseren van 
concerten van klassieke kerkmuziek; het doen organiseren van jeugdconcoursen en overige muzikale 
en culturele activiteiten; het doen onderhouden van muziek instrumenten, stimuleren en faciliteren van 
talentvolle musici; het bevorderen van muzikale ontwikkeling van jonge talentvolle musici in het 
algemeen. De doelstelling is uitgebreid gedetailleerd in de statuten en als activiteit bij de kamer van 
koophandel verwoord. 
 
2.-Geschiedenis. 
De stichting is opgericht in 2010, mede als onderdeel voor de toekomstige afwikkeling van de 
testamentaire bepalingen van de initiatiefnemer(s).  
 
3.-Fondsen  
De gelden zullen worden verkregen uit erfstellingen en legaten; giften en donaties; subsidies en 
sponsorbijdragen. 
 
4.-ANBI status  
Op 15 december 2010 is de ANBI-status aangevraagd, welke met dagtekening 2 februari 2011 is 
verkregen. Ingangsdatum 27 februari 2010. Dossiernummer 77 047, fiscaal nummer 8221 27 258. 
 
5.-In het  jaar 2017 zijn er € 10.000 aan inkomsten ontvangen en 1.200 aan uitgaven geweest,  
 
5.-Plannen 2016  t/m 2020 
Doen van bijdragen tot het mogelijke maken van orgelconcerten, koorconcerten met name op Goeree-
Overflakkee, jeugdconcoursen, kamermuziekconcerten, uitvoering van culturele muzikale 
programma’s,  etc. waar onder o.a.  uitvoering Mattheus Passion, mogelijk maken van 
uitvoeringen/maken CD van toonaangevende componisten, 
alsmede bijdragen aan restauratie van kerkorgels en andere muziek instrumenten. 
 
6.-Begroting  

2017.  2018  2019  2020  2021 
Inkomsten 
Oprichter   5.000  5.000          -  5.000  5.000 
Derden         pm       pm       pm  pm  pm 
Rentebaten        50       50          -         -        - 
    _____  _____  _____  _____  _____ 
    5.050  5.050         0  5.000  5.000 
Uitgaven 
Kosten KvK/bank e.d.      200     200     200     200     200 
Bijdragen concerten, e.d. 3.000  3.000  3.000  4.000  5.000 
Bijdragen  restauraties  ___pm       pm       pm  _____  _____ 
    3.200  3.200  3.200  4.200  5.200 
  
Saldo inkomsten/uitgaven   -/- 1.850     -/- 1.850    -/- 3.200        800    -/-    200 

 
Overschotten /tekorten komen ten gunste/ laste van de reserves. 
Bestuurders genieten geen honorarium.   
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering   30 januari 2020 


