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1 Inleiding

De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours is opgericht in 1991 en stelt zich ten 
doel om muzikale evenementen te organiseren, waaraan de naam Schnitger is verbonden.
Daarmee wil zij tevens het historisch orgelbezit van de stad Alkmaar nationaal en 
internationaal onder de aandacht brengen.
Het belangrijkste evenement is het Orgel Festival Holland dat in de oneven jaren wordt 
georganiseerd.

Daarom was 2020 het voorbereidingsjaar voor het festival 2021. Gewoontegetrouw 
bestaat dit festival uit drie onderdelen: een internationaal orgelconcours, een internationale
orgelacademie en een serie concerten. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten als 
onderdeel van de randprogrammering en de publieksbegeleiding. 

2 Voorbereiding Festival 2021

De laatste maanden van 2019 werden besteed aan het opzetten van de eerste contouren 
van het te organiseren festival 2021.
Het betekende dat al voordat het jaar 2020 aanbrak het programma rond was en alleen 
nog op details verder moest worden uitgewerkt. 
Voor het openingsconcert 19 juni 2021 werd gekozen voor Krijn Koetsveld met Le Nuove 
Musice. Het nieuw gebouwde Monteverdi orgel zou daar een prominente plaats in nemen. 
Er werd contact gelegd met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, eigenaar van dit 
orgel. 
In september 2020 werd een promotie concert i.s.m. dit fonds gegeven waar het festival 
programma kon worden gepresenteerd. Het thema van het te houden festival werd 
“Sweelinck ‘s erfenis”
In februari konden we voor het eerst vergaderen met een nieuwe voorzitter, Paul Weijers 
uit Alkmaar.
Ook die maand vond een kennismakingsgesprek plaats met de wethouder cultuur, de heer
C. Braak. Het belang en de waardering voor het werk van OFH werd daar door hem 
nadrukkelijk naar voren gebracht.

Maar vanaf maart werd de te plannen werkelijkheid door Covid 19 opeens heel onzeker. 
Het jaar 2020 werd verder dan ook gekenmerkt door het volgen van de ontwikkelingen en 
alvast het uitwerken van diverse scenario ‘s binnen de te verwachten mogelijke 
maatregelen.
In september 2020 kon het promotieconcert – ook door de grote ruimte van de Grote of St.
Laurenskerk – doorgang vinden. In december volgde én een strenge lock down én gaf de 
vaccin ontwikkeling hoop voor mogelijkheden voor juni 2021.
(In april 2021 moest helaas besloten worden het festival te verschuiven naar 2022)

3 Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling per 31 december 2019 was als volgt:

Voorzitter: Paul Wyers
Bestuurslid: (en festivalmanager) Ton Veltkamp
Secretaris: Richard de Jager
Penningmeester: Bert Huibers



Actuele informatie is te vinden op onze website: www.orgelfestivalholland.nl

Dit financiële Jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van
11-05-2021

4. Toelichting op de jaarrekening

4.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel: het organiseren van orgelconcoursen rond instrumenten 
waaraan de naam Schnitger is verbonden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van de organisatie
 het voeren van promotieactiviteiten
 het verzorgen van publiciteit
 het organiseren en in stand houden van een administratief apparaat ten behoeve 

van de activiteiten
 alle overige middelen die tot het doel bijdragen

 
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Johan Huizingastraat  37 , 1827ND,  
Alkmaar.

De stichting organiseert in cycli van twee jaar een project. In de even jaren vindt de 
financiële en beleidsmatige voorbereiding plaats. In de oneven jaren vindt het eigenlijke 
project plaats. 

4.2 Grondslagen voor de balanswaardering 

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. 
Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover 
niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct 

http://www.orgelfestivalholland.nl/


opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de 
daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen 
kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of
diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, 
alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige 
ontvangsten.

Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

4.4   Overige opmerkingen

4.4.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 20  20  
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 11 mei 2021. 
Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 



gedane voorstel.

4.4.3 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 20  20  
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat 
van baten en lasten.

5.     Balans per 31 december 2020

1. Balans per 31 december 2020 2019

Bedragen * € 1,-
Balans 

Activa 2020 2019

Kortlopende vordering/ overl. 
activa - € 16.503

Liq. Middelen
  * Rabo bank € 10.126 € 1.409
  * Rabo spaarrekening € 35.785 € 15.782
Totaal Activa € 45.911 € 33.694

Passiva

Stichtingskapitaal € 12.212 € 16.080

Kortlop. schulden en/of Vooruit-
ontvangen bedragen € 33.699 € 17.614

Totaal Passiva € 45.911 € 33.694

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Beginkapitaal              Resultaat over    Eindkapitaal
op 01-01-2020             periode 2020      op 31-12-2020

€ 16.080,-               – € 3.868,-     € 12.212,-

Kasstroom

Kasstroom                                                 € 28.720,68  
Nog te ontvangen bedragen € 16.503,21

Kortlopende schulden                                               – €     984,64
Vooruitontv. bedragen   € 17.070,00

Baten € 3.000,00
Lasten € 6.867,89

Resultaat                                                                                                                                 – €  3.867,89  



6.    Staat van Baten en Lasten

Stichting Internationaal Schnitger Orgelfestival

Overzicht baten en lasten 2020

Baten /Lasten 2020 2019

Samenvatting:

Lasten Baten Lasten Baten

Festival € 1.539 € 59.680

Algemene en organisatiekosten € 721 € 3.553

Marketing € 1.693 € 9.039

Website Orgelfestival Holland € 720 € 6.354

Website Alkmaar Orgelstad € 2195 € 6.039

  Subsidies (Alkm. Orgelstad) , sponsoring € 3.000 € 51.500

  Eigen baten (recettes, inschr. gelden etc.) € 14.067

 

resultaat  -€ 3.868 € 19.099

Totaal € 6. 868 € 6.868 € 84.666 € 84.666
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