De Stichting Bach-Orgel is door de Belastingdienst aangewezen als
een culturele ANBI, een culturele algemeen nut beogende instelling.
Op grond van de per 1 januari 2014 gestelde voorwaarden publiceren wij de volgende gegevens.

Naam van de instelling
Stichting Bach-Orgel, gevestigd de Dordrecht
ook genoemd St. Bach-Orgel
Opgericht bij notariële akte op 6 augustus 2002 door notaris Mr. E.J. van Leusden te Zwijndrecht.

RSNI/fiscaal nummer
813190708

Postadres
Secretaris Stichting Bach-Orgel
Nijenstein 19
3328 ZJ Dordrecht
marcus.vandriel@kpnmail.nl
078-6173679

Doelstelling
a. Het realiseren van een Barok-orgel in de Grote kerk van Dordrecht
b. Het bevorderen van de uitvoering en de studie van orgelmuziek
c. Het werven van fondsen ten behoeve van de realisering en het beheer van het Barok-orgel
Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband staat, alles inde ruimste zin
van het woord

Beleidsplan
De Stichting Bach-Orgel realiseerde haar eerste doelstelling: de bouw van het Barok-orgel, verder
aangeduid als Bach-orgel, in het Mariakoor van de Grote Kerk te Dordrecht.
Orgelbouwer Verschueren Heythuysen leverde het orgel in 2007 op.
Sedert de ingebruikname heeft het orgel een belangrijke plaats verworven in de culturele
programmering en de kerkelijke liturgie. Met dit unieke orgel zijn de muzikale
gebruiksmogelijkheden van de monumentale Grote Kerk enorm vergroot. Het orgel wordt
bespeeld tijdens concertseries en liturgische diensten, en staat centraal tijdens het tweejaarlijkse
Bachfestival (zie www.bachfestivaldordrecht.nl).
Aangezien de ontvangen bijdragen de aankoopkosten van ruim € 1 miljoen niet dekten, zijn in
2015 gesprekken gestart met de bank om tot een financiële regeling te komen. Doel hierbij was
om het orgel onbelast aan de kerk over te dragen in combinatie met finale kwijting van de
schulden van de stichting. Dank zij de bijdragen van diverse instanties en particulieren en
bereidwilligheid van de bank, is het vorenstaande gerealiseerd. De overdracht aan de kerkelijke
gemeente Grote Kerk, door middel van een schenking, vond op 26 november 2015 plaats. Ook de
resterende voorraad artikelen is aan de kerk om niet overgedragen.
Met deze overdracht is de continuïteit van het unieke instrument gewaarborgd.
Na de overdracht van het orgel richt de stichting zich op:
Het werven van fondsen ten behoeve van het beheer van het Barok-orgel
Bevordering van de orgelmuziek
Deze doelstelling streeft de stichting na door:
fondsenwerving bij overheden, instellingen, bedrijven en particulieren;

bevordering van de orgelcultuur door samenwerking met de kerkelijke gemeente Grote Kerk,
Stichting Bachfestival Dordrecht, de Internationale Orgelacademie Dordrecht en stadorganist Cor
Ardesch.
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Bestuursleden ontvangen noch vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de stichting,
noch vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen, noch onkostenvergoedingen.

Financiën
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar
BALANS STICHTING BACH-ORGEL TE DORDRECHT
31-dec-15
Vorderingen op korte termijn

€

152

Liquide middelen

€
€

1.627
1.778

31-dec-15

Eigen vermogen

€

1.494

Schulden korte termijn

€
€

285
1.778

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

BATEN
Giften
Verhuur orgel

€
€

139.820
1.450

Kosten onderhoud orgel
Algemene kosten
Rentelasten

€
€
€

1.208
1.057
4.108

Overschot voor bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Schenking orgel tegen boekwaarde
Schenking vlottende activa idem
Kwijtschelding schulden
Per saldo last

€

141.270

€
€

6.373
134.897

-/- € 1.042.828
-/- €
17.189
€
324.393

Resultaat 2015; negatief

Bankrekening
NL16 INGB 0007 0076 91 t.n.v. Stichting Bach-Orgel

-/- € 735.624
-/- € 600.727

