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1.	  	   Verslag	  activiteiten	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  	  	  
	  
Als	  gevolg	  van	  de	  maatregelen	  vanwege	  de	  Covid19-‐pandemie	  zijn	  er	  in	  2020	  weinig	  
mogelijkheden	  geweest	  voor	  activiteiten.	  Ook	  heeft	  er	  geen	  normale	  bestuursvergadering	  
plaatsgevonden.	  In	  dit	  jaarverslag	  zijn	  daarom	  zowel	  de	  activiteiten	  van	  2019	  als	  van	  
2020	  beschreven	  en	  verantwoord.	  
	  
	  
1.1	   Korte	  terugblik	  2019	  en	  2020	  
	  
2019	  
In	  2019	  lag	  het	  accent	  op	  de	  activiteiten	  rond	  onze	  twee	  hoofdprojecten:	  Orgelkids	  en	  
Kerkliedwiki.	  Het	  10-‐jarig	  bestaan	  van	  Orgelkids	  heeft	  dit	  jaar	  veruit	  de	  meeste	  aandacht	  
gekregen	  met	  een	  landelijke	  Inspiratiedag	  op	  4	  juli	  en	  een	  Internationale	  Compositiewedstrijd	  
om	  nieuwe	  muziek	  te	  laten	  ontwikkelen	  voor	  het	  Doe-‐orgel.	  Ook	  is	  een	  boek	  geïntroduceerd	  
‘Orgel	  in	  de	  klas’	  met	  talloze	  lessuggesties	  rondom	  het	  orgel	  als	  muziekinstrument,	  technisch	  
apparaat	  en	  voorwerp	  van	  cultureel	  erfgoed.	  (Dit	  boek	  zal	  verschijnen	  begin	  2021.)	  
	  
Nieuwe	  website:	  	  
De	  Rabobank	  heeft	  de	  betalingsmodule	  voor	  webwinkels	  herzien	  (Omnikassa	  2.0).	  Dat	  vereiste	  
een	  aanpassing	  van	  de	  website	  www.kerkmuzieknetwerk.nl,	  die	  de	  vorige	  webbouwer	  niet	  kon	  
realiseren.	  Met	  hulp	  van	  Matthijs	  van	  den	  Berg	  is	  er	  daarom	  in	  het	  voorjaar	  van	  2019	  zelf	  een	  
nieuwe	  website	  gebouwd,	  waarmee	  we	  weer	  even	  vooruit	  kunnen.	  Deze	  oplossing	  was	  mede	  
belangrijk	  voor	  de	  verkoop	  van	  kaarten	  voor	  de	  Inspiratiedag	  op	  4	  juli.	  Met	  de	  nieuwe	  website	  is	  
de	  stichting	  ook	  voorzien	  van	  een	  nieuw	  logo.	  
	  
2020	  
In	  maart	  2020	  kwamen	  als	  gevolg	  van	  de	  covid19-‐pandemie	  veel	  activiteiten	  tot	  stilstand.	  Voor	  
Orgelkids	  stopte	  de	  verhuur	  van	  de	  Doe-‐orgels,	  omdat	  scholen	  gesloten	  waren	  en	  bijna	  alle	  
culturele	  en/of	  kerkelijke	  evenementen	  niet	  doorgingen.	  Bovendien	  zijn	  de	  vrijwilligers,	  die	  de	  
projecten	  lokaal	  verzorgen,	  vaak	  op	  leeftijd	  en	  kozen	  zij	  ervoor	  om	  zoveel	  mogelijk	  contacten	  te	  
mijden.	  Daar	  staat	  tegenover	  dat	  velen	  (in	  binnen-‐	  en	  buitenland)	  wel	  de	  relatieve	  rust	  
aanpakten	  om	  de	  bouwtekeningen	  te	  bestellen	  en	  zelf	  een	  Doe-‐orgel	  te	  bouwen.	  
Het	  nieuwe	  lesproject	  De	  Orgelridders	  is	  in	  het	  najaar	  van	  2020	  met	  een	  schenking	  van	  een	  
anonieme	  gever	  ontwikkeld	  en	  in	  oktober	  als	  pilot	  verzorgd	  voor	  circa	  500	  leerlingen	  van	  
basisscholen	  in	  Zwolle.	  De	  reacties	  hierop	  zijn	  in	  algemene	  zin	  positief,	  maar	  door	  de	  pandemie	  
en	  de	  overbelasting	  van	  leerkrachten	  kon	  dit	  helaas	  niet	  uitgebreid	  worden	  geëvalueerd.	  
	  
Voor	  de	  Kerkliedwiki	  werden	  in	  2020	  geen	  bijeenkomsten	  zoals	  Schrijfdagen	  verzorgd,	  
eveneens	  vanwege	  de	  pandemie.	  	  
Zodra	  begin	  maart	  duidelijk	  werd	  dat	  door	  de	  pandemie	  ook	  het	  normale	  kerkelijk	  leven	  tot	  
stilstand	  zou	  komen,	  heeft	  Lydia	  Vroegindeweij	  samen	  met	  Diederiek	  van	  Loo	  het	  initiatief	  
genomen	  voor	  een	  dagelijkse	  podcast	  rond	  een	  kerklied.	  Onder	  de	  naam	  Luistertroost.nl	  zijn	  
(vanaf	  13	  maart	  2020	  tot	  in	  het	  voorjaar	  van	  2021)	  ruim	  100	  afleveringen	  gemaakt,	  eerst	  
dagelijks	  en	  vanaf	  medio	  mei	  2020	  wekelijks.	  Uit	  het	  netwerk	  is	  een	  groep	  musici	  ingeschakeld,	  
die	  per	  podcast	  de	  melodie	  van	  het	  lied	  solo	  vertolkten.	  Bij	  een	  paar	  speciale	  gelegenheden	  is	  er	  
samenspel	  verzorgd.	  
	  
  
	  
	  



Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  │	  	  Bohemen	  8	  	  	  3831	  ES	  Leusden	  │	  	  tel.	  033-‐4952935	  │	  	  
info@kerkmuzieknetwerk.nl	  

NL	  68	  RABO	  0386856753	  	  │	  	  KvK	  58101667	  	  │ BTWnr	  NL8528.74.236.B01	  
	  

3	  

1.2	  Activiteiten	  in	  detail	  en	  resultaten	  per	  activiteit	  
	  
Orgelkids	  en	  het	  Doe-‐orgel	  
	  
Het	  project	  Orgelkids	  ontleent	  zijn	  internationale	  bekendheid	  aan	  de	  aansprekende	  leskist	  met	  
128	  onderdelen	  waarmee	  kinderen	  een	  orgel	  kunnen	  bouwen,	  het	  Doe-‐orgel.	  Het	  aantal	  Doe-‐
orgels	  in	  de	  wereld	  groeit	  nog	  steeds	  en	  daarmee	  het	  aantal	  landen	  waar	  mensen	  actief	  
vormgeven	  aan	  de	  doelstellingen	  van	  Orgelkids.	  Het	  merendeel	  van	  deze	  orgel-‐leskisten	  wordt	  
gebouwd	  door	  Verschueren	  Orgelbouw.	  Daarnaast	  zijn	  er	  drie	  andere	  orgelbouwers	  actief.	  In	  
Oregon	  (USA)	  bouwen	  Lambert	  &	  Fralick	  af	  en	  toe	  een	  orgel	  op	  bestelling	  voor	  de	  Amerikaanse	  
markt.	  De	  Canadese	  orgelbouwer	  Létourneau	  heeft	  na	  de	  initiële	  bouw	  van	  acht	  orgels	  voor	  de	  
RCCO	  voorlopig	  geen	  vervolg	  gegeven	  aan	  de	  bouw	  van	  meer	  Doe-‐orgels,	  omdat	  er	  geen	  
aanvullende	  vraag	  was.	  In	  2020	  is	  de	  Zweedse	  orgelbouwer	  Karl	  Nelson	  actief	  begonnen	  met	  het	  
bouwen	  van	  Doe-‐orgels	  voor	  Zweden	  en	  eventueel	  Noorwegen.	  
Per	  eind	  2020	  zijn	  er	  104	  Doe-‐orgels	  in	  de	  wereld,	  in	  17	  landen.	  Voor	  een	  actueel	  overzicht	  van	  
de	  standplaatsen	  van	  alle	  Doe-‐orgels	  wereldwijd,	  zie	  de	  kaart	  op:	  	  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wCde2RLQhNKwGlPHnR2hkForlBU&usp=sha
ring	  
	  
	  
Orgelkids	  NL	  –	  jubileumactiviteiten	  2019	  
	  
Orgelkids	  vierde	  in	  2019	  het	  10-‐jarig	  jubileum	  (start	  van	  de	  eerste	  website	  was	  in	  2009,	  bij	  de	  
oprichting	  van	  het	  Lydia	  Vroegindeweij	  Fonds).	  Deze	  verjaardag	  is	  aangegrepen	  om	  meer	  
aandacht	  te	  besteden	  aan	  didactische	  vaardigheden	  en	  werkvormen	  die	  nodig	  zijn	  om	  het	  Doe-‐
orgel	  en	  andere	  orgelprojecten	  goed	  te	  laten	  uitvoeren	  door	  vrijwilligers	  van	  de	  lokale	  
orgelstichtingen	  en	  orgelcommissies.	  	  

a. In	  het	  voorjaar	  is	  een	  Internationale	  Compositiewedstrijd	  uitgeschreven	  om	  nieuwe	  
composities	  te	  schrijven	  speciaal	  voor	  het	  Doe-‐orgel	  (met	  2	  octaven,	  2	  registers).	  Er	  was	  
prijzengeld	  beschikbaar	  in	  3	  categorieën:	  1.	  Doe-‐orgel	  solo,	  2.	  Doe-‐orgel	  als	  ensemble	  
instrument,	  3.	  Klassiekers	  bewerkt	  voor	  Doe-‐orgel.	  Naast	  een	  eerste	  prijs	  per	  categorie	  
van	  €	  500	  door	  onze	  Stichting	  kon	  een	  tweede	  en	  derde	  prijs	  van	  resp.	  $	  300	  en	  $	  200	  
worden	  toegekend	  dankzij	  een	  bijdrage	  van	  het	  Roger	  L.	  Danielson	  SDG-‐fund	  aan	  
Orgelkids	  USA.	  Via	  de	  sociale	  media	  is	  de	  informatie	  over	  deze	  wedstrijd	  wereldwijd	  
verspreid	  met	  als	  resultaat:	  48	  inzendingen	  uit	  14	  landen.	  Naast	  de	  winnende	  
composities	  zijn	  de	  overige	  composities	  die	  voor	  publicatie	  in	  aanmerking	  kwamen	  
gepubliceerd.	  De	  componisten	  ontvingen	  hiervoor	  een	  honorarium	  van	  €	  100,-‐.	  Het	  
totale	  bedrag	  aan	  uitgekeerd	  prijzengeld	  en	  honoraria	  bedraagt:	  €	  3.400,-‐.	  

b. Op	  4	  juli	  is	  een	  landelijke	  Inspiratiedag	  gehouden	  in	  samenwerking	  met	  de	  Rijksdienst	  
voor	  het	  Cultureel	  Erfgoed,	  die	  de	  zalen	  van	  het	  kantoor	  in	  Amersfoort	  ter	  beschikking	  
stelde,	  en	  met	  de	  Stichting	  Klinkend	  Erfgoed,	  die	  de	  dag	  mede	  heeft	  gepromoot	  in	  het	  
eigen	  netwerk.	  De	  dag	  trok	  70	  deelnemers	  uit	  Nederland,	  België	  en	  Denemarken.	  

c. Tijdens	  deze	  dag	  werden	  presentaties	  en	  workshops	  verzorgd	  om	  deelnemers	  te	  
inspireren	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  hun	  eigen	  (educatieve)	  orgelprojecten.	  Naast	  een	  
plenair	  programma	  waren	  er	  twee	  rondes	  met	  5	  workshops	  naar	  keuze.	  

d. In	  het	  middagprogramma	  werden	  de	  winnaars	  van	  de	  Compositiewedstrijd	  bekend	  
gemaakt.	  De	  winnende	  publicaties	  en	  een	  geselecteerd	  aantal	  andere	  composities	  zijn	  
gepubliceerd	  en	  op	  de	  website	  van	  Orgelkids	  vrij	  beschikbaar	  gesteld.	  Zie:	  
https://www.orgelkids.nl/doe-‐orgel/bladmuziek/	  

e. Publiciteit:	  in	  het	  jubileumjaar	  2019	  is	  er	  veel	  aandacht	  geweest	  voor	  Orgelkids	  en	  het	  
Doe-‐orgel	  in	  landelijke	  dagbladen	  en	  orgelvakbladen	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  In	  het	  
tijdschrift	  De	  Orgelvriend	  heeft	  Lydia	  Vroegindeweij	  gedurende	  2019	  maandelijks	  een	  
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artikel	  geschreven	  over	  verschillende	  aspecten	  van	  Orgelkids.	  Een	  volledig	  overzicht	  van	  
de	  verschenen	  artikelen	  is	  te	  vinden	  op	  deze	  pagina:	  
https://www.orgelkids.nl/media/artikelen/	  

f. Communicatie:	  
• Rond	  het	  jubileum	  is	  er	  een	  aantal	  keren	  een	  e-‐mail	  nieuwsbrief	  verspreid	  (met	  

Mailchimp).	  
• Facebookpagina	  Orgelkids:	  momenteel	  1.312	  vrienden;	  1.374	  volgers.	  Met	  name	  

de	  filmpjes	  leiden	  tot	  uitstekende	  resultaten.	  Er	  is	  een	  actieve	  uitwisseling	  en	  
herhaald	  delen	  tussen	  enkele	  internationale	  Orgelkids	  projecten,	  met	  name	  met	  
OrgelkidsUSA	  en	  Orgelkids	  Taiwan.	  	  

• Twitteraccount	  @Orgelkids:	  momenteel	  112	  volgers.	  
• Youtubekanaal	  Orgelkids:	  momenteel	  45	  abonnees.	  

	  
Orgelkids	  wereldwijd	  –	  internationale	  contacten	  
De	  internationale	  samenwerking	  begon	  met	  Het	  Orgel	  in	  Vlaanderen	  (2015)	  en	  Orgelkids	  USA	  
(2016),	  in	  2018	  is	  de	  groep	  uitgebreid	  met	  OrgelkidsCAN	  (Canada)	  en	  Orgelkids	  SE	  (Zweden).	  	  

a. In	  2019	  zijn	  daarbij	  gekomen:	  Orgelkids	  Taiwan,	  Orgelkids	  China,	  Orgelkids	  UK,	  L’Orgue	  
voyage	  in	  Wallonië	  (B)	  en	  Orgelklubben	  in	  Denemarken.	  In	  2020	  is	  Orgelkids	  Suriname	  
van	  start	  gegaan.	  Bovendien	  zijn	  er	  ook	  Doe-‐orgels	  aangekocht	  door	  organisaties	  die	  niet	  
de	  naam	  Orgelkids	  voeren,	  maar	  wel	  het	  project	  uitvoeren.	  Die	  zijn	  nu	  te	  vinden	  in	  
Duitsland,	  Hongarije,	  Oostenrijk,	  Zwitserland.	  	  

b. De	  Orgelakademie	  in	  Stade	  heeft	  zelf	  een	  Doe-‐orgel	  aangeschaft	  en	  organiseerde	  in	  april	  
2019	  een	  3-‐daags	  symposium	  over	  orgels	  en	  jeugd,	  waar	  Lydia	  Vroegindeweij	  Orgelkids	  
heeft	  gepresenteerd	  voor	  de	  circa	  120	  deelnemers.	  

c. Geplande	  activiteiten	  voor	  het	  verzorgen	  van	  lezingen	  en	  workshops	  in	  Zweden	  in	  2020	  
zijn	  helaas	  afgelast.	  In	  2021	  worden	  deze	  opnieuw	  aangeboden.	  

d. Orgelkids	  Taiwan	  organiseerde	  in	  2019	  en	  2020	  een	  Orgelkids	  zomerkamp	  in	  een	  grote	  
concertzaal	  in	  Pingtung,	  waar	  100	  kinderen	  een	  week	  lang	  met	  het	  orgel	  en	  orgelmuziek	  
aan	  de	  slag	  gaan.	  In	  2020	  is	  er	  met	  de	  deelnemende	  kinderen	  contact	  gelegd	  via	  Zoom.	  

e. In	  oktober	  2020	  werd	  een	  symposium	  voor	  kerkmusici	  rond	  Berlijn	  gehouden	  in	  
Jüterbog.	  Door	  de	  reisbeperkingen	  is	  besloten	  om	  de	  presentatie	  door	  Lydia	  over	  
Orgelkids	  online	  te	  verzorgen	  voor	  het	  publiek	  in	  de	  zaal.	  Hoewel	  de	  contacten	  hierdoor	  
minimaal	  waren,	  waren	  de	  reacties	  positief.	  

	  
Kerkliedwiki	  

a. De	  website	  is	  opgestart	  in	  december	  2012	  door	  Lydia	  Vroegindeweij.	  Vanaf	  december	  
2013	  opengesteld	  voor	  iedereen.	  	  

b. Op	  30	  maart	  en	  30	  november	  2019	  is	  er	  een	  Kerkliedwiki	  Schrijfdag	  gehouden	  om	  
vrijwilligers	  actief	  te	  betrekken	  bij	  het	  project.	  In	  2020	  konden	  er	  geen	  Schrijfdagen	  
worden	  georganiseerd.	  

c. Per	  eind	  december	  2020	  zijn	  de	  gegevens	  van	  ruim	  9.000	  liederen	  ingevoerd.	  
d. De	  meeste	  bezoekers	  komen	  via	  Google,	  na	  zoeken	  op	  lied/beginregel.	  Men	  verblijft	  2,5	  à	  

3	  minuten	  op	  een	  pagina.	  
e. Bezoekersaantallen	  stijgen	  nog	  steeds:	  pieken	  met	  name	  op	  zondagen	  en	  in	  de	  perioden	  

in	  aanloop	  naar	  Pasen	  en	  Kerst.	  	  
	  
Periode	   Aantal	  bezoekers	  

2019	  
Aantal	  bezoekers	  
2020	  

Veertigdagentijd	  /	  Pasen	   73.619	   80.082	  
Advent	  /	  December	   53.532	   60.945	  
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f. Statistieken	  bezoekers	  Kerkliedwiki	  over	  geheel	  2019	  en	  2020:	  
2019:	  

	  
	  
2020:	  

	   	  
	  

g. Google-‐advertenties	  brengen	  circa	  €	  70,-‐	  per	  maand	  op,	  en	  dienen	  als	  bijdrage	  aan	  de	  
hostingkosten	  voor	  de	  websites.	  

h. Facebookpagina	  Kerkliedwiki:	  momenteel	  855	  vrienden;	  893	  volgers.	  
	  

Podcast-‐serie	  Luistertroost	  
De	  pagina	  met	  de	  podcast	  Luistertroost	  is	  tussen	  13	  maart	  2020	  en	  20	  april	  2021	  circa	  32.000	  
keer	  bekeken	  en	  staat	  daarmee	  op	  de	  vierde	  plaats	  van	  meest	  bekeken	  pagina’s.	  De	  podcasts	  
waren	  (en	  zijn	  nog)	  te	  beluisteren	  via	  Kerkliedwiki	  en	  via	  de	  website	  van	  de	  Stadsdominee	  
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Amersfoort.	  Per	  aflevering	  luisterden	  er	  circa	  500	  mensen.	  Dit	  initiatief	  werd	  ook	  gewaardeerd	  
met	  enkele	  spontane	  donaties.	  
Communicatie:	  

• Publiciteit	  voor	  de	  podcastserie	  Luistertroost	  is	  vooral	  gemaakt	  via	  de	  sociale	  media	  
(FB-‐account	  van	  Kerkliedwiki,	  Kerkmuzieknetwerk	  en	  Stadsdominee;	  Twitter,	  
LinkedIn).	  	  

• Verder	  heeft	  Luistertroost	  brede	  aandacht	  gekregen	  met	  een	  interview	  in	  het	  AD	  en	  
met	  name	  in	  ruim	  30	  lokale	  kerkbladen	  en	  kerkwebsites.	  

	  
Overige	  activiteiten	  
	  
Betaalde	  dienstverlening	  
Voor	  de	  BV	  Liedboek	  verzorgt	  Lydia	  Vroegindeweij	  de	  social	  mediawatching	  en	  assisteert	  zij	  op	  
verzoek	  de	  uitgever	  bij	  de	  communicatie:	  

• Deze	  dienstverlening	  is	  gericht	  op	  de	  communicatie	  omtrent	  Liedboek	  Online.	  In	  
2020	  is	  er	  met	  name	  bij	  de	  communicatie	  over	  uitzendrechten	  van	  liederen	  in	  online	  
kerkdiensten	  geassisteerd.	  	  

• Voor	  deze	  werkzaamheden	  wordt	  sinds	  januari	  2016	  een	  bedrag	  gefactureerd	  van	  €	  
480,-‐	  (excl.	  btw)	  per	  kwartaal.	  

	  
Cadeau-‐artikelen	  in	  de	  webwinkel	  
De	  verkoop	  van	  artikelen	  in	  de	  webwinkel	  helpt	  bij	  de	  dekking	  van	  de	  exploitatiekosten	  van	  de	  
websites	  van	  de	  stichting.	  Het	  aanbod	  bestaat	  uit:	  verschillende	  koekjesstekers	  (Luther,	  Bach,	  
Doe-‐orgel),	  handdoeken	  met	  titels	  koraalbewerkingen	  (BWV	  645,	  653,	  654),	  boeken	  (o.a.	  
informatief	  kinderboek	  ‘Het	  orgel’).	  Er	  zijn	  via	  de	  webwinkel	  ook	  twee	  soorten	  giften	  te	  doen	  
met	  een	  tegenprestatie:	  bij	  een	  donatie	  aan	  de	  Kerkliedwiki	  ontvangt	  men	  een	  tas	  met	  opdruk	  
(Ubi	  Cari-‐tas),	  bij	  Orgelkids	  kan	  men	  na	  een	  donatie	  het	  pakket	  bouwtekeningen	  van	  het	  Doe-‐
orgel	  ontvangen.	  
	  
Verstrekte	  donaties	  en	  verleende	  verkoopservice	  
In	  2020	  zijn	  er	  enkele	  donaties	  verstrekt	  voor	  initiatieven	  van	  derden:	  de	  opname	  van	  een	  cd	  en	  
enkele	  crowdfunding	  projecten.	  Totaalbedrag:	  €	  332,50.	  	  
Voor	  twee	  bestuursleden	  is	  de	  webwinkel	  benut	  voor	  het	  online	  verkrijgbaar	  maken	  van	  
incidentele	  projecten:	  de	  cd	  Goldberg	  variaties	  van	  Cees-‐Willem	  van	  Vliet	  en	  het	  proefschrift	  van	  
Lydia	  Vroegindeweij.	  De	  inkoop	  en	  verkoop	  hiervan	  zijn	  in	  de	  resultatenrekening	  verwerkt.	  
	  
1.2	  Over	  de	  resultaten	  2019	  en	  2020	  
	  
Het	  bestuur	  kijkt	  terug	  op	  een	  actief	  jaar	  2019,	  met	  wervende	  activiteiten	  en	  veel	  nieuwe	  
contacten,	  vooral	  op	  grond	  van	  het	  jubileum	  van	  Orgelkids.	  De	  groeiende	  nationale	  en	  
internationale	  belangstelling	  voor	  Orgelkids	  verheugt	  ons	  zeer.	  En	  ook	  de	  toenemende	  aantallen	  
gebruikers	  van	  de	  Kerkliedwiki	  en	  de	  financiële	  bijdragen	  die	  dat	  oplevert	  (advertentie-‐
inkomsten,	  artikelverkoop	  via	  de	  webwinkel	  en	  giften)	  stemmen	  positief.	  Er	  komt	  bovendien	  
veel	  positieve	  feedback	  van	  gebruikers	  binnen.	  	  
Het	  jaar	  2019	  is	  weliswaar	  met	  een	  positief	  financieel	  resultaat	  afgesloten,	  maar	  wanneer	  de	  
schenking	  (zie	  hierna)	  buiten	  beschouwing	  wordt	  gelaten	  is	  het	  resultaat	  negatief.	  Dat	  was	  
voorzien	  vanwege	  het	  jubileumfeest	  voor	  Orgelkids	  waarvoor	  middelen	  waren	  gereserveerd.	  De	  
totale	  kosten	  (out	  of	  pocket)	  bedroegen	  €	  5.779,30	  en	  de	  opbrengsten	  uit	  ticketverkoop	  en	  
subsidie	  €	  2.040,-‐.	  Van	  de	  gereserveerde	  €	  5.000,-‐	  is	  dus	  €	  3.709,30	  benut.	  
	  
Het	  jaar	  2020	  was	  een	  jaar	  met	  minder	  activiteiten	  als	  gevolg	  van	  de	  pandemie.	  De	  
verhuurinkomsten	  voor	  het	  Doe-‐orgel	  zijn	  beduidend	  minder	  geweest.	  Er	  is	  gewerkt	  aan	  de	  
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realisatie	  van	  het	  nieuwe	  project	  De	  Orgelridders,	  maar	  de	  algemene	  lancering	  daarvan	  is	  nog	  
niet	  mogelijk	  geweest.	  
	  
Bijzondere	  baten	  /	  schenking	  
Eind	  2019	  heeft	  een	  schenker	  (die	  anoniem	  wenst	  te	  blijven)	  een	  substantieel	  bedrag	  aan	  onze	  
stichting	  beschikbaar	  gesteld,	  te	  weten	  €	  44.744,-‐,	  geoormerkt	  voor	  drie	  doelstellingen:	  

a. Aanschaf	  van	  een	  Doe-‐orgel	  voor	  Suriname	  ter	  waarde	  van	  €	  7.744,-‐.	  Gerealiseerd	  door	  
Verschueren	  Orgelbouw	  en	  in	  februari	  2020	  overgedragen	  aan	  de	  Stichting	  Klinkend	  
Erfgoed	  Suriname.	  https://klinkend-‐erfgoed-‐suriname.nl/berichten/doe-‐orgel	  	  

b. Realisatie	  van	  het	  lesproject	  ‘De	  Orgelridders’,	  een	  nieuwe	  reeks	  kant-‐en-‐klare	  lessen	  
rond	  het	  Doe-‐orgel,	  die	  eenvoudig	  op	  school	  te	  verzorgen	  is.	  Het	  ontwikkelen	  en	  
produceren	  van	  de	  lesmaterialen	  (werkboek,	  podcasts,	  website,	  handleiding,	  video-‐
tutorial)	  kon	  hiermee	  bekostigd	  worden,	  waar	  het	  externe	  kosten	  betreft.	  Lydia	  
Vroegindeweij	  heeft	  haar	  inbreng	  (teksten	  schrijven,	  website	  bouwen,	  algehele	  
projectleiding)	  om	  niet	  geleverd.	  Totaalbudget	  uit	  schenking:	  €	  22.000,-‐.	  Het	  project	  is	  in	  
een	  eerste	  versie	  opgeleverd	  in	  oktober	  2020	  (zie	  
http://www.orgelridders.nl/handleiding/).	  Het	  resterende	  budget	  is	  ten	  behoeve	  van	  
verbetering/uitbreiding	  van	  het	  materiaal	  gereserveerd	  op	  de	  balans.	  

c. In	  overleg	  met	  de	  schenker	  is	  een	  plan	  op	  hoofdlijnen	  benoemd	  voor	  het	  ontwikkelen	  
van	  een	  aanbod	  met	  informatief	  vriendschappelijk	  huisbezoek	  (cursus/leergesprek	  aan	  
huis),	  gericht	  op	  ouderen	  die	  graag	  kennis	  willen	  vergaren	  (als	  hun	  bron	  van	  zingeving),	  
maar	  vanwege	  leeftijd	  of	  andere	  beperkingen	  niet	  meer	  in	  staat	  zijn	  fysieke	  activiteiten	  
daarvoor	  te	  bezoeken.	  Een	  pilot	  hiervoor	  kan	  ontwikkeld	  worden	  rond	  inhoudelijke	  
thema’s,	  die	  aansluiten	  bij	  de	  stichtingsdoelstellingen.	  Budget:	  €	  15.000,-‐.	  Dit	  plan	  is	  nog	  
niet	  verder	  uitgewerkt	  en	  het	  budget	  is	  op	  de	  balans	  gereserveerd	  voor	  dit	  doel.	  

	  
1.3	  Vooruitzichten	  
	  
Om	  het	  project	  Orgelkids	  verder	  te	  kunnen	  ontwikkelen	  is	  het	  wenselijk	  een	  duidelijker	  
onderscheid	  te	  maken	  tussen	  a.	  de	  informatie	  over	  verhuur	  of	  koop	  van	  Doe-‐orgels	  en	  b.	  de	  
andere	  activiteiten	  rond	  orgelpromotie.	  In	  2021	  zal	  daarom	  ook	  de	  website	  van	  Orgelkids.nl	  
herzien	  worden	  in	  eigen	  beheer.	  
Het	  nieuwe	  boek	  ‘Orgel	  in	  de	  klas’	  (oorspronkelijk	  gepland	  voor	  2019)	  zal	  verschijnen	  in	  2021	  
en	  het	  lespakket	  ‘De	  Orgelridders’	  zal	  in	  2021	  actief	  in	  de	  markt	  worden	  gezet.	  Ook	  zal	  het	  plan	  
voor	  senioren-‐educatie	  aan	  huis	  verder	  worden	  ontwikkeld	  in	  de	  loop	  van	  2021.	  
	  
	  
	  
	  
Leusden,	  28	  juni	  2021	  
	  
Lydia	  Vroegindeweij	  
(voorzitter)	  
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2.	  	   Financieel	  jaaroverzicht	  2019	  
	  
Balans	  per	  31-‐12-‐2019	  

DEBET	   31-‐12-‐2019	   31-‐12-‐2018	   CREDIT	   31-‐12-‐2019	   31-‐12-‐2018	  
Activa:	  
Doe-‐orgel-‐I	  
Doe-‐orgel-‐II	  
	  
Liquide	  middelen:	  
NL68	  RABO	  0386	  8567	  53	  
Zakelijke	  rekening	  
NL08	  RABO	  3493	  5629	  69	  	  
BedrijfsSpaarRekening	  

	  
0,00	  

3.500,00	  
	  
	  

7.030,17	  
	  

59.015,69	  
	  
	  

	  
0,00	  

4.500,00	  
	  
	  

3.801,26	  
	  

22.013,37	  

Eigen	  vermogen	  
Reserveringen:	  
Kerkliedwiki	  
Doe-‐orgel	  Suriname	  
Project	  Orgelridders	  
Seniorenproject	  
	  
Crediteuren	  
	  

21.208,68	  
	  

6.500,00	  
4.800,00	  
22.000,00	  
15.000,00	  

	  
37,18	  

23.543,82	  
	  

6.500,00	  
	  
	  
	  
	  

270,81	  

Totaal	   €	  69.545,86	   €	  30.314,63	   Totaal	   €	  69.545,86	   €	  30.314,63	  
	  
Resultatenoverzicht	  2019	  
Opbrengsten	   	  	   2019	  
	  	   Verhuur	  Doe-‐orgel	  	   	  €	  1.998,22	  	  
	  	   Verkoop	  boeken	   	  €	  145,79	  	  
	  	   Verkoop	  koekjesstekers	   	  €	  437,72	  	  
	  	   Verkoop	  handdoeken	   	  €	  126,78	  	  
	  	   Betaalde	  dienstverlening	   	  €	  1.920,00	  	  
	  	   Tekeningen	  /	  Gift	  Orgelkids	   	  €	  1.343,71	  	  
	  	   Ubi	  cari-‐Tas	  /	  Gift	  Kerkliedwiki	   	  €	  352,00	  	  
	  	   Advertenties	  Google	   	  €	  825,04	  	  
	  	   Diversen/overige	  giften	   	  €	  44.799,00	  	  
	  	   Betaalde	  verzendkosten	  door	  klanten	   	  €	  110,96	  
	   Opbrengsten	  Jubileum	  Orgelkids	   €	  2.466,15	  
	  	   	  Totaal	  inkomsten	   	  €	  54.525,37	  	  
	  	   	  	   	  	  
Kosten	   	  	   2019	  
	  	   Bankkosten	   	  €	  270,42	  	  
	  	   Abonnementen	  en	  literatuur	   	  €	  345,07	  	  
	  	   Drukkosten,	  promotie	   	  €	  372,27	  	  
	  	   Portokosten	   	  €	  256,58	  	  
	  	   Vrijwilligersonkosten	   	  €	  149,55	  	  
	  	   Bestuurskosten	   	  €	  163,50	  	  
	  	   Websites	  (bouw)	   	  €	  1.013,10	  
	  	   Hostingkosten	   	  €	  2.132,73	  	  
	   Congreskosten	   €	  1.889,86	  
	   Inkoop	  handdoeken	   €	  138,00	  
	   Inkoop	  koekjesstekers	   €	  447,95	  
	  	   Inkoop	  materiaal	  voor	  Orgelkids	   	  €	  1.422,67	  	  
	  	   Prijzen	  compositiewedstrijd	   	  €	  3.567,13	  	  
	  	   Diversen	   	  €	  1.891,68	  	  
	  	   Afschrijvingen	  Doe-‐orgels	   	  €	  1.000,00	  
	  	   	  Totaal	  uitgaven	   	  €	  15.060,51	  	  
	   	   	  
RESULTAAT	   	   €	  39.464,86	  
	  
	  
Toelichting	  2019	  
	  
De	  debetzijde	  van	  de	  balans	  bestaat	  uit	  de	  middelen	  op	  lopende	  rekening	  en	  spaarrekening	  en	  
de	  investeringen	  in	  het	  Doe-‐orgel.	  
In	  2017	  is	  het	  eerste	  Doe-‐orgel	  na	  vijf	  jaar	  bruikleen	  in	  eigendom	  verkregen	  door	  een	  schenking	  
en	  tegen	  geschatte	  dagwaarde	  op	  de	  balans	  opgenomen.	  Inmiddels	  is	  dat	  orgel	  afgeschreven.	  In	  
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juli	  2018	  is	  een	  tweede	  Doe-‐orgel	  aangeschaft	  voor	  €	  5.000,-‐,	  waarop	  €	  1.000,-‐	  per	  jaar	  wordt	  
afgeschreven.	  
	  
De	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  wisselen	  per	  jaar,	  afhankelijk	  van	  uitgevoerde	  projecten	  en	  
gerealiseerde	  betaalde	  dienstverlening.	  De	  inkomsten	  uit	  subsidies	  is	  afhankelijk	  van	  projecten.	  
Ten	  behoeve	  van	  de	  jubileumviering	  zijn	  er	  vooral	  veel	  giften	  in	  natura	  ontvangen	  (uren	  
ondersteuning,	  huur	  zaalruimte)	  ontvangen.	  	  
	  
Eind	  2019	  is	  er	  een	  schenking	  ontvangen	  van	  een	  particulier	  ten	  behoeve	  van	  drie	  projecten:	  
aankoop	  van	  een	  Doe-‐orgel	  voor	  Suriname,	  project	  Orgelridders	  en	  een	  seniorenproject.	  De	  
bedragen	  hiervoor	  zijn	  als	  reserveringen	  op	  de	  balans	  opgenomen.	  Voor	  het	  Doe-‐orgel	  is	  een	  
aanbetaling	  gedaan	  van	  €	  1.600,-‐	  aan	  de	  orgelbouwer	  (opgenomen	  bij	  Diversen).	  
	  
De	  grootste	  vaste	  kostenpost	  is	  de	  hosting	  van	  de	  websites.	  Deze	  kosten	  zullen	  de	  komende	  
jaren	  naar	  verwachting	  geleidelijk	  aan	  stijgen.	  De	  dekking	  wordt	  gezocht	  in	  verkoop	  van	  
(cadeau-‐)artikelen	  en	  advertentie-‐inkomsten	  via	  Google	  op	  de	  website	  Kerkliedwiki.nl.	  	  Voor	  de	  
instandhouding	  van	  de	  website	  Kerkliedwiki	  dient	  een	  financiële	  buffer	  te	  worden	  aangehouden	  
voor	  minimaal	  3	  jaar,	  te	  weten	  €	  6.500,-‐.	  
	  
Er	  was	  in	  2018	  €	  5.000,-‐	  gereserveerd	  ten	  behoeve	  de	  viering	  van	  het	  jubileum	  van	  Orgelkids	  in	  
2019.	  Hiervan	  is	  €	  3.709,30	  werkelijk	  aangewend.	  
	  
De	  bestuursleden	  ontvangen	  geen	  vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  Alle	  opbrengsten	  
komen	  geheel	  ten	  goede	  aan	  de	  doelen	  van	  de	  stichting.	  
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3.	  	   Financieel	  jaaroverzicht	  2020	  
	  
Balans	  per	  31-‐12-‐2020	  

DEBET	   31-‐12-‐2020	   31-‐12-‐2019	   CREDIT	   31-‐12-‐2020	   31-‐12-‐2019	  
Activa:	  
Doe-‐orgel-‐I	  
Doe-‐orgel-‐II	  
	  
Liquide	  middelen:	  
NL68	  RABO	  0386	  8567	  53	  
Zakelijke	  rekening	  
NL08	  RABO	  3493	  5629	  69	  	  
BedrijfsSpaarRekening	  

	  
0	  

2.500,00	  
	  
	  

4.429,98	  
	  

48.017,91	  
	  
	  

	  
0	  

3.500,00	  
	  
	  

7.030,17	  
	  

59.015,69	  
	  

Eigen	  vermogen	  
Reserveringen:	  
Kerkliedwiki	  
Doe-‐orgel	  Suriname	  
Project	  Orgelridders	  
Seniorenproject	  
	  
Crediteuren	  
	  

23.492,89	  
	  

6.500,00	  
0	  

9.955,00	  
15.000,00	  

	  
-‐	  

21.208,68	  
	  

6.500,00	  
4.800,00	  
22.000,00	  
15.000,00	  

	  
37,18	  

Totaal	   €	  54.947,89	   €	  69.545,86	   Totaal	   €	  54.947,89	   €	  69.545,86	  
	  
Resultatenoverzicht	  2020	  
	  
Opbrengsten	   	  	   2020	  
	  	   Verhuur	  Doe-‐orgel	  	   	  €	  710,66	  	  
	  	   Verkoop	  boeken	   	  €	  483,47	  	  
	  	   Verkoop	  koekjesstekers	   	  €	  190,60	  	  
	  	   Verkoop	  handdoeken	   	  €	  49,56	  	  
	  	   Betaalde	  dienstverlening	   	  €	  1.920,00	  	  
	  	   Tekeningen	  /	  Gift	  Orgelkids	   	  €	  1.841,26	  	  
	  	   Ubi	  cari-‐Tas	  /	  Gift	  Kerkliedwiki	   	  €	  358,00	  	  
	  	   Advertenties	  Google	   	  €	  745,34	  	  
	  	   Diversen/overige	  giften	   	  €	  665,00	  	  
	  	   Betaalde	  verzendkosten	  door	  klanten	   	  €	  367,21	  
	   Verkoop	  cd’s	  (Goldberg)	   €	  123,00	  
	   Verkoop	  boek	  (Troost)	   €	  1.975,38	  
	  	   	  Totaal	  inkomsten	   	  €	  9.429,48	  	  
	  	   	  	   	  	  
Kosten	   	  	   2020	  
	  	   Bankkosten	   	  €	  291,98	  	  
	  	   Abonnementen	  en	  literatuur	   	  €	  285,80	  	  
	  	   Drukkosten,	  promotie	   	  €	  386,91	  	  
	  	   Portokosten	   	  €	  544,52	  	  
	  	   Vrijwilligersonkosten	   	  -‐	  	  
	  	   Bestuurskosten	   	  -‐	  	  
	  	   Websites	  (bouw)	   	  -‐	  
	  	   Hostingkosten	   	  €	  2.061,00	  	  
	   Congreskosten	   €	  10,00	  
	   Inkoop	  handdoeken	   -‐	  
	   Inkoop	  koekjesstekers	   €	  104,50	  

	  	  
Inkoop	  materiaal	  voor	  Orgelkids	  /	  project	  
Orgelridders	   	  €	  11.550,00	  	  

	   Inkoop	  tassen	   €	  166,60	  
	  	   Prijzen	  compositiewedstrijd	   	  €	  100,00	  	  
	  	   Diversen	   	  €	  5.032,62	  	  
	   Donaties	   €	  332,50	  
	   Inkoop	  cd’s	  (Goldberg)	   €	  105,00	  
	   Inkoop	  boek	  (Troost)	   €	  1.894,49	  
	  	   Afschrijvingen	  Doe-‐orgels	   	  €	  1.000,00	  
	  	   	  Totaal	  uitgaven	   	  €	  23.865,92	  	  
	   	   	  
RESULTAAT	   	   €	  -‐	  14.436,44	  
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Toelichting	  2020	  
	  
De	  debetzijde	  van	  de	  balans	  bestaat	  uit	  de	  middelen	  op	  lopende	  rekening	  en	  spaarrekening	  en	  
de	  investeringen	  in	  het	  Doe-‐orgel.	  
In	  2017	  is	  het	  eerste	  Doe-‐orgel	  na	  vijf	  jaar	  bruikleen	  in	  eigendom	  verkregen	  door	  een	  schenking	  
en	  tegen	  geschatte	  dagwaarde	  op	  de	  balans	  opgenomen.	  Inmiddels	  is	  dat	  orgel	  afgeschreven.	  In	  
juli	  2018	  is	  een	  tweede	  Doe-‐orgel	  aangeschaft	  voor	  €	  5.000,-‐,	  waarop	  €	  1.000,-‐	  per	  jaar	  wordt	  
afgeschreven.	  
	  
De	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  wisselen	  per	  jaar,	  afhankelijk	  van	  uitgevoerde	  projecten	  en	  
gerealiseerde	  betaalde	  dienstverlening.	  De	  meeste	  inkomsten	  lagen	  in	  2020	  lager	  dan	  in	  het	  
voorgaande	  jaar.	  Mede	  als	  gevolg	  van	  de	  pandemie	  is	  de	  verhuur	  van	  Doe-‐orgels	  bijna	  stil	  
gevallen.	  	  
	  
Eind	  2019	  is	  er	  een	  schenking	  ontvangen	  van	  een	  particulier	  ten	  behoeve	  van	  drie	  projecten:	  
aankoop	  van	  een	  Doe-‐orgel	  voor	  Suriname,	  project	  Orgelridders	  en	  een	  seniorenproject.	  Het	  
Doe-‐orgel	  is	  geleverd	  in	  februari	  2020	  (aankoopkosten	  opgenomen	  bij	  Diversen).	  Het	  project	  
Orgelridders	  is	  in	  een	  eerste	  versie	  gerealiseerd.	  Er	  is	  nog	  budget	  over	  voor	  eventuele	  
bijstellingen	  na	  de	  pilot.	  Het	  derde	  project	  is	  nog	  niet	  gerealiseerd.	  De	  bedragen	  hiervoor	  zijn	  als	  
reserveringen	  op	  de	  balans	  opgenomen.	  	  
	  
De	  grootste	  vaste	  kostenpost	  is	  de	  hosting	  van	  de	  websites.	  Deze	  kosten	  zullen	  de	  komende	  
jaren	  naar	  verwachting	  geleidelijk	  aan	  stijgen.	  De	  dekking	  wordt	  gezocht	  in	  verkoop	  van	  
(cadeau-‐)artikelen	  en	  advertentie-‐inkomsten	  via	  Google	  op	  de	  website	  Kerkliedwiki.nl.	  	  Voor	  de	  
instandhouding	  van	  de	  website	  Kerkliedwiki	  dient	  een	  financiële	  buffer	  te	  worden	  aangehouden	  
voor	  minimaal	  3	  jaar,	  te	  weten	  €	  6.500,-‐.	  
	  
De	  bestuursleden	  ontvangen	  geen	  vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  Alle	  opbrengsten	  
komen	  geheel	  ten	  goede	  aan	  de	  doelen	  van	  de	  stichting.	  
	  
	  
	  


