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1. Verslag van het bestuur
Dit is het 2e jaarverslag van Stichting De Rijckere-orgel 1776 (hierna: de stichting)
De missie van onze op 21 februari 2020 opgerichte stichting is nog steeds het ontsluiten van het culturele
erfgoed van de Vlaamse orgelbouwfamilie De Rijckere voor een breed publiek, door:
-

het De Rijckere-orgel uit Beek aan te kopen en te plaatsen in de Sint Augustinuskerk te Middelburg;
kennis omtrent de orgelbouwfamilie De Rijckere en haar orgels te verdiepen en te delen met het publiek;
het organiseren van concerten, masterclasses en orgelexcursies zodat orgelstudenten en orgelliefhebbers
kennis kunnen maken met dit specifieke Vlaamse orgeltype.

Terugblik activiteiten
Het afgelopen jaar stond, hoe kan het ook anders, vooral in het teken van het uitbouwen van de
fondsenwerving en het lokaal, nationaal en internationaal genereren van publiciteit. De in december 2020
opgestarte wijnactie kwam aan het begin van 2021 pas echt goed op gang. Door het uitbrengen van de 2e en 3e
editie van onze informatieve nieuwsbrief, door intensivering van contacten met de schrijvende pers, diverse
omroeporganisaties én door een uitgekiende inzet van social media, is onze achterban van orgel- en
muziekliefhebbers die ons project een warm hart toedragen het afgelopen jaar sterk gegroeid. Ook onze
informatieve, nauwgezet bijgehouden en goed bezochte website draagt hieraan in belangrijke mate bij.
Om ons nader te oriënteren op de achtergronden van de Vlaamse orgelbouw ondernamen we als bestuur op
27 april een leerzame studiereis door West Vlaanderen. We bezochten historische orgels in Kortrijk, Stavele,
Gijverinkhove, Moere, Oostkamp en Stalhille. We kwamen met name veel te weten over de orgelmeubels,
bekroningen en de aanleg van de karakteristieke blok- en kistpedalen.
Door het aanstellen van Rogér van Dijk als onze adviseur kregen onze plannen inhoudelijk steeds meer richting
en waren we in staat een gedegen restauratieplan op te stellen. Met het oog op het verkrijgen van de
benodigde vergunningen bouwden we onze contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en
de gemeentelijke overheden van Beek en Middelburg verder uit. De voorbereidingen van de belangrijke
subsidieaanvraag bij de Provincie Zeeland werden opgestart en er werd een drietal orgelmakers uitgenodigd
een plan van aanpak te overleggen en een prijsopgave te doen. Vlak voor de jaarwisseling hebben we, in nauw
overleg met Rogér van Dijk, onze keuze laten vallen op Verschueren Orgelbouw bv te Ittervoort.
In de afgelopen augustusmaand verzorgden Gerard, André en ondergetekende ieder een, naar Coronabegrippen, goed bezocht benefietconcert op het Duyschot/Müller-orgel van de Sint Augustinuskerk. Als
afsluiting vond de uitgestelde Frescobaldi-masterclass o.l.v. Francesco Cera plaats. Deze activiteit kon zich
verheugen in een internationaal georiënteerd gezelschap aan deelnemers. Het concert van laatstgenoemde op
orgel en klavecimbel was voor alle aanwezigen een onvergetelijke ervaring.
Op zaterdag 9 oktober hadden we ons jaarlijkse uitstapje voor de donateurs, dit keer naar Museum Vleeshuis ǀ
Klank van de Stad te Antwerpen. André bespeelde daar behalve een keur aan historische virginalen en
klavecimbels ook het “Middelburgse” kabinetorgel van Ludovicus De Backer.
Van 5 tot en met 7 november hielden we op verschillende historische locaties in Middelburg ons succesvolle
Sweelinck-weekend met diverse concerten, een kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk en als afsluiting een
masterclass en concert door Léon Berben.
Het Kerstconcert van André op 26 december in de Sint Augustinuskerk moest vanwege de Corona-maatregelen
helaas worden afgelast.
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Plannen voor de toekomst
Het definitieve plan van aanpak moet in overleg met adviseur en orgelmaker snel worden vastgesteld. Samen
met de hiermee samenhangende definitieve prijsopgave vormt dit de basis van onze uiteindelijke
projectbegroting. Deze vormt op zijn beurt weer de kern van de subsidieaanvraag bij de Provincie Zeeland die
we uiterlijk 15 maart 2022 zullen indienen.
Zeer binnenkort zal de stichting ook belangrijke stappen zetten om juridisch eigenaar van het De Rijckere-orgel
in Beek te worden.
In april maakt Léon Berben een cd-opname op het De Rijckere-orgel in Beek. Deze opname brengen we in eigen
beheer uit, de opbrengst komt ten goede aan ons project. Het presentatieconcert is gepland op woensdag 13
juli op het De Rijckere-orgel van de Oostkerk te Middelburg.
Komende zomer zal er, ook in eigen beheer, een bundel met Vlaamse orgelmuziek worden uitgebracht. Ook
hiervan zal de opbrengst geheel ten goede komen aan ons project.
Plannen voor het inrichten van een documentatiecentrum, ook online, over Vlaamse orgelbouw in het
algemeen en de gebroeders De Rijckere in het bijzonder, zullen verder geconcretiseerd gaan worden. Ook
zullen m.b.t. het inrichten en verzorgen van een educatief programma, in samenwerking met diverse
instellingen voor cultuureducatie en regulier BO en VO, vervolgstappen gezet worden.
In de maand augustus speelt Sietze de Vries een benefietconcert op het Duyschot/Müller-orgel van de Sint
Augustinuskerk en in dezelfde kerk zal Luc Ponet (Tongeren / Leuven) een masterclass verzorgen over ZuidNederlandse orgelmuziek uit de 16e, 17e en 18e eeuw.
Op 26 december 2022 is een benefiet-Kerstconcert gepland in de Sint Augustinuskerk. Organist is André
Poortvliet. Hopelijk kan het dit jaar wel doorgaan!

Namens het bestuur,
Bram de Wolf, secretaris
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2. Jaarrekening 2021
Balans per 31-12-2021
ACTIVA
Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€
945 €
805

PASSIVA
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

31-12-2021

31-12-2020

€
€

4.752
23.500

€
€

982
23.500

Vorderingen:
Toegezegde subsidies
Overige vordering

€
€

23.500
-

€
€

23.500
50

Kortlopende schulden

€

1.055

€

1.328

Liquide middelen

€

5.175

€

1.535

Overlopende passiva

€

313

€

80

TOTAAL ACTIVA

€

29.620

€

25.890

TOTAAL PASSIVA

€

29.620

€

25.890

Toelichting op de balans
Toelichting op de belangrijkste posten:
•
•
•
•
•
•

Onder voorraden is de voorraad De Rijckere-wijn opgenomen, gewaardeerd tegen de gemiddelde
inkoopprijs.
De toegezegde subsidies betreffen schriftelijk bevestigde toezeggingen aan
Stichting De Rijckere-orgel 1776.
De liquide middelen betreft het saldo op onze bankrekening.
Binnen het eigen vermogen is een bestemmingsfonds gevormd voor de (voorwaardelijke)
subsidiebijdragen.
De kortlopende schulden betreffen diverse betalingen aan leveranciers.
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen donaties met betrekking tot 2022.
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Staat van baten en lasten 2021
BATEN
Recette van concerten
Wijnverkoop
Subsidiebaten
Donaties, adopties en giften
Rentebaten
TOTALE BATEN

€
€
€
€
€
€

2021
4.379
2.720
500
2.255
3
9.856

LASTEN
Wijninkoop
Promotiekosten / drukwerk
Onkostenvergoedingen
Bankkosten
Kosten website
Overige lasten
TOTALE LASTEN
RESULTAAT

€
€
€
€
€
€

2020
942
1.222
23.500
1.915
27.579

€
€
€
€
€
€
€

2021
2.631
690
1.116
162
123
382
5.104

€
€
€
€
€
€
€

2020
1.042
990
300
105
123
537
3.097

€

4.752

€

24.482

Toelichting op de staat van baten en lasten
•
•

De recette bestaat uit de opbrengsten van onze activiteiten (concerten, lezingen, masterclasses);

•

De onkostenvergoedingen betreffen vergoedingen voor medewerkers aan ons activiteitenprogramma.

De promotiekosten / drukwerk houden verband met uitingen in de media (concertaankondigingen, etc),
posters, flyers en programmaboekjes voor onze activiteiten;

Er is geen kolom begroting toegevoegd omdat we als bestuur een jaarbegroting minder als stuurinstrument
gebruiken bij onze activiteiten. Aangezien het project van onze stichting meerdere jaren beslaat, sturen we op
onze projectbegroting 2020-2024.

Bestemming saldo van baten en lasten:
Het resultaat over 2021 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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3. Vaststelling en ondertekening

Vastgesteld te Middelburg op 30 maart 2022,

wg: Gerard Boot, voorzitter

wg: Bram de Wolf, secretaris

wg: André Poortvliet, penningmeester

