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1. BELEIDSPLAN 2013-2016 - Haags Orgel Kontakt 

- de papieren versie wordt in achtvoud aangeleverd waarvan één exemplaar losbladig; 

- een digitale (in pdf) versie wordt gestuurd naar infocultuur@denhaag.nl 

Het meerjarenbeleidsplan verschaft inzicht in het beleid dat het Haags Orgel Kontakt de 
komende jaren zal gaan voeren. Samen met de meerjarenbegroting, de vertaling van het 
voorgenomen beleid in financiële termen, vormt dit beleidsplan de kern van de aanvraag.  

Het beleidsplan bestaat uit vier onderdelen:  
1.1. Algemene informatie (volgens vast stramien) 
1.2. Terugblik op en evaluatie van de periode 2009-heden 
1.3. Plannen en activiteiten voor de periode 2013-2016 
1.4. Bedrijfsvoering 

 

1.1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1.A. Algemene gegevens aanvrager: 

Naam instelling  

(indien afwijkend van de statutaire naam): 

Haags Orgel Kontakt (HOK) 

  

Statutaire naam instelling: Stichting Haags Orgel Kontakt 

  

Statutaire doelstelling Bevorderen van de orgelcultuur in 

Den Haag 

  

Aard van de instelling   Muziekinstelling/ 

Cultuurondersteunende instelling/ 

Erfgoed 

  

Bezoekadres: NVT 

  

Postcode en plaats: NVT 

  

Postadres: Burgemeester Patijnlaan 1096 

  

Postcode en plaats: 2585 CE  Den Haag 

  

Telefoonnummer: 070 366 46 35 

  

Email: info@haagsorgelkontakt.nl 

  

Website: www.haagsorgelkontakt.nl 

 
  

mailto:infocultuur@denhaag.nl
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1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag 
Naam contactpersoon: H. Barnhard 

Functie contactpersoon: secretaris 

Telefoonnummer contactpersoon: 070 366 46 35 

Email contactpersoon: hbarnhard@hetnet.nl 
 

1.1.C. Financiële gegevens aanvrager 
Rekeningnummer: 3417233 
       (waarop subsidie kan worden overgemaakt)  

Ten name van: Haags Orgel Kontakt 
 

1.1.D. Rechtsvorm 
Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting 

Jaar van oprichting: 1973 

Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag 

KvK nummer: 41151651 
 

1.1.E. Directie 
Naam/namen: NVT 

In functie sinds: NVT 

Benoemingstermijn(en): NVT 
 

1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht 
Bestuur: (aankruisen)    Raad van Toezicht 
  

    Bestuur 

Functie Naam: In functie  

sinds: 
Termijn 

benoeming 
Treedt af op 
(volgens geldend  

rooster van aftreden): 

Voorzitter H. E. L. de Boer 11-04-2011 4 jaar 2015 

Secretaris H. Barnhard 05-09-2007 4 jaar 2015 

Penningmeester G. J. Hol 01-01-2003 4 jaar 2014 

Best.lid/secrariaatsonderst. J. Barnhard- Vink 09-12-2010 4 jaar 2015 

Best.lid/artistiek adviseur J. Laus 17-11-2008 4 jaar 2012 

Bestuurslid N. P. Lamb 14-06-2010 4 jaar 2014 

Bestuurslid P. G. Pranger 07-02-2011 4 jaar 2015 

 

 
 Hero de Boer Henk Barnhard   Jannie  Barnhard Gert Jan Hol Jos Laus    Nigel Lamb  Patrick Pranger 
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1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2013-2016 
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:  € 39.625 

 

  

Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van 
gemeente in periode 2013-2016:  

€ 18.125 

 

  

Gesubsidieerd in het kader van het 
Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2009-2012 
van de gemeente Den Haag 
(aankruisen) 

    ja, te weten: 

         € 14.910 (peiljaar 2011) 

    nee 

  

 

Ondertekening 

Hierbij verklaart ondergetekende, H. Barnhard, daartoe statutair bevoegd, dit formulier 
naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.  

Ondergetekende doet dit namens het bestuur van het HOK. Een machtiging daartoe is als 
bijlage 1 bij dit beleidsplan gevoegd. 

 

Naam: H. Barnhard 

  

Functie:  secretaris 

  

Datum:  1 december 2011 

  

Plaats:  Den Haag 

  

Handtekening:  
(zie voor machtiging: bijlage 4  'Bestuursverklaring') 

 

 

 

 

 

Henk Barnhard 
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1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN 

Missie, visie en doelstelling van het HOK 

1.2.A. Missie en Visie 
De missie van het Haags Orgel Kontakt in het Haagse culturele veld enerzijds en de 
Nederlandse orgelcultuur anderzijds kan het beste omschreven kan worden met de volgende 
trefwoorden: 

 Bevorderen van de kennismaking met het Haags cultureel erfgoed; 

 Voorkomen van versnippering van de Haagse orgelcultuur; 

 Positionering van Den Haag als orgelstad van betekenis binnen de Nederlandse 
orgelcultuur; 

 Hernieuwde interesse wekken voor het orgel als instrument waarop muziek uit vele 
stijlperioden vertolkt kan worden: van zeer oud tot zeer nieuw, waarbij educatie, ook 
aan jongeren, niet wordt geschuwd; 

 Informatie en voorlichting verzorgen met betrekking tot de in het kader van het HOK te 
geven concerten en andere activiteiten; 

 Aansluiting zoeken bij het bredere veld van de klassieke muziek in Den Haag; 
 

1.2.B. Functie in Culturele veld 
De functie(s) die het HOK  in het culturele veld vervult kunnen het best omschreven worden 
met de termen:  

 Muziekinstelling: het HOK verzorgt en organiseert orgelconcerten in de Haagse 
binnenstad. 

 Cultuurondersteunende instelling: het HOK ondersteund middels de 'paraplu-
functie' het samenwerkingsverband van vijf participerende cultuuraanbieders/ 
concertorganisaties 

 Erfgoed instelling: het HOK maakt het mogelijk dat waardevolle instrumenten, als het 
pijporgel, en historische gebouwen, als de kerken waarin de orgels staan, toegankelijk 
zijn voor het publiek. Ook de fin. bijdragen (b.v. via huur) die door het HOK geleverd 
worden voor de concerten, dragen bij aan het behoud van instrumenten en locaties. 

 

1.2.C. Positie in Culturele sector 
De huidige positionering van het HOK in de Haagse (culturele) sector, maar ook in regionaal, 
nationaal en internationaal perspectief, kan het best als volgt omschreven worden:  

 Mede door het regionaal, nationaal en zelfs internationale belang van meerdere 
Haagse orgels binnen de HOK participatie, is het belang van het HOK ook op deze 
gebieden niet gering.  

 Door het HOK georganiseerde orgelconcerten kennen, naast locale bezoekers, ook 
regionale, en zelfs nationale bezoekers.  

 Het Internationaal Orgelfestival Grote Kerk en de Bätz orgelmaand in de Lutherse Kerk 
die jaarlijks 'onder de HOK paraplu' gehouden worden, hebben steeds meer erkenning 
gekregen en een prominentere plaats ingenomen, niet alleen in locaal en regionaal, 
maar ook in internationaal opzicht. Mede door de medewerking van befaamde 
organisten uit binnen- en buitenland. 
 

1.2.D. Toelichting bij positie in Culturele sector 

De Stichting Haags orgel Kontakt wil zijn doel en functie in het Haagse muziekleven gestalte 
geven door als samenwerkingsverband te fungeren voor 5 participerende instellingen in de 
Haagse binnenstad. Deze instellingen zijn:  
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 Stichting Orgelconcerten Grote Kerk,  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk,  

 Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk,  

 Commissie Concerten St. Jacobuskerk en de  

 Stichting Muziek in de Gotische Zaal (van de Raad van State).  

Genoemde instellingen participeren wel binnen het HOK maar zijn als instelling onafhankelijk 
en verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten, zoals het organiseren van concerten en 
andere activiteiten binnen hun statutaire mogelijkheden. Het HOK is daarbij als het ware de 
paraplu waaronder de instellingen een plaats hebben of het platform van waaruit zij opereren..  

Belangrijke taken van het HOK bestuur zijn: 

 Het coördineren van de concertdata binnen de HOK participatie, waardoor doublures 
worden voorkomen;  

 Het, samen met de participanten, waken over een artistieke, programmatische en 
organisatorische afstemming, waardoor de concertbezoeker een herkenbaar, maar ook 
gevarieerd aanbod van concerten wordt geboden;  

 Het zorg dragen voor (gezamenlijke) presentaties van, en publicaties over concerten 
en andere activiteiten o.a. middels de website www.haagsorgelkontakt.nl;  

 Het uitgeven van de jaarlijkse HOK folder, maar ook het aankondigingen in de media, 
voor zover dat niet plaatsvindt door de betreffende participanten; 

 Het aanvragen, beheren en verdelen van de gemeentelijke subsidie ten baten van de 
activiteiten van participanten en HOK bestuur;  

 Het incidenteel uitgeven van publicaties op het gebied van orgel en orgelcultuur; 

 Het ontwikkelen van visie m.b.t. doel taak en middelen, het bespreekbaar maken 
daarvan en, indien van toepassing, de implementatie in het gemeenschappelijk beleid;  

 Het maken van Jaarverslagen m.b.t. het werk van het HOK bestuur, de financiële 
verantwoording en de artistieke activiteiten van de participanten binnen HOK verband; 

 Het ontwikkelen en omschrijven van Meerjarenbeleid en de daaruit voortvloeiende 
Jaarplannen, waarin de gezamenlijke visie en beleid voor de toekomst, wordt gegeven.  

In dit alles hecht het HOK grote waarde aan regelmatige en goede contacten met  de 
'doelgroep': de bezoeker van de HOK concerten, maar tevens met de (plaatselijke) overheid, 
al of niet optredend als subsidiënt en regelgever. Mogelijkheden tot deze contacten worden 
dan ook waar mogelijk benut dan wel bevorderd. 
 

1.2.E. Huidige situatie HOK locaties 
Het orgelpatrimonium van het Haagse centrum omvat meerdere vermaarde orgels, waarvan er 
enkele  wereldberoemd en soms historisch zijn. Zoals de orgels van de Lutherse Kerk en de 
Gotische Zaal van de Raad van State, beide van de beroemde orgelmakers-familie Bätz (resp. 
1762 en 1842). Het orgel van de Oudkatholieke Kerk, oorspronkelijk gebouwd door de 
vermaarde orgelmaker Garrels (1726). Het orgel van de Waalse Kerk van de beroemde 
Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll uit 1890. De St Jacobuskerk met een orgel van  
Maarschalkerweerd/Adema uit 1884. En de Duitse Kerk met een orgel van Flaes uit 1870. 
Maar ook belangwekkende orgels van gerenommeerde hedendaagse orgelbouwers, zoals dat 
van de Kloosterkerk (Marcussen 1966) en Grote Kerk (Metzler 1971).  

Al deze orgels zijn in de HOK concertcycli en tijdens het Festival Classique bespeeld door de 
eigen organist dan wel door vermaarde binnen- en buitenlandse concertgevers. 

Anders dan menig andere cultuuraanbieder is het HOK (middels zijn participanten) voor de 
concerten gebonden aan een bepaalde locatie. Immers het orgel, waarop de concerten van de 
desbetreffende participanten gegeven worden, is onlosmakelijk verbonden met de locatie (in 
de meeste gevallen: kerk) waar het orgel zich bevindt. 
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Erfgoed 
Het  orgel als instrument en de locatie waarin het zich bevindt, hebben in vrijwel alle gevallen 
een belangrijke functie binnen het culturele erfgoed van onze stad en zelfs ons land.  
De inspanningen en de kosten die het in stand houden van orgel en locatie met zich mee 
brengen hebben als regel ook financiële gevolgen voor de organisatie van concerten die 
gegeven worden. M.a.w.: orgelconcerten zijn als regel kostbaarvoor de organisatoren omdat 
vaak veel betaald moet worden voor het gebruik van het orgel en de locatie.  

Culltuurbehoud 
Orgels moeten echter bespeeld worden wil de cultuur, die zij mede vertegenwoordigen, 
behouden zal blijven. Maar ook om bruikbaar (lees: bespeelbaar) te blijven en, niet in de 
laatste plaats, om de samenleving iets terug te geven van wat de gemeenschap voor de 
totstandkoming en het behoud van het orgel heeft opgebracht.  
Uiteraard is in stand houden van cultuur niet louter een zaak van de (plaatselijke) overheid, 
maar het HOK is van mening dat de overheid daarin wel een belangrijke taak heeft. Niet in de 
laatste plaats omdat (behoud van) Cultuur (een zaak) van iedereen is. 

HOK projecten 
Daarnaast ontwikkelt en organiseert het HOK-bestuur ieder jaar ook weer eigen projecten, 
meestal gericht op specifieke doelgroepen, orgels en/of componisten en is er ieder jaar 
uitvoerig overleg en samenwerking met de organisatie van het Festival Classique over te 
programmeren orgelproducties binnen het festival.  

De in 2009 gestarte productie van een educatief project voor kinderen van de basisschool 
(groep 6), waarbij in een door het HOK zelf ontwikkelt lespakket en excursies een en ander 
wordt verteld over het orgel en de orgelmuziek. Dit project kon in 2010 en 2011, met succes, 
worden voortgezet en zal zeker ook in de toekomst gecontinueerd worden.  

Profilering en promoting  
Hoewel de participanten ieder zelf verantwoordelijk zijn voor aankondiging en organisatie van 
hun concerten, wordt gezamenlijk binnen HOK-verband gezorgd voor programmatische en 
organisatorische afstemming van de concerten, waardoor er voor de concertbezoekers een 
gevarieerd en specifiek gericht aanbod van concerten ontstaat gedurende het gehele jaar, 
zonder dat daarbij doublures in data en programmering plaatsvinden. Het HOK-bestuur mag 
daar leiding in geven. Tevens draagt het HOK (bestuur) zorg voor de introductie van de 
concerten middels de website www.haagsorgelkontakt.nl, de periodiek verstuurde digitale 
Nieuwsbrief en de jaarlijkse HOK-concertfolder. Maar ook door het aanvragen van subsidies 
en, voor zover het eigen 'HOK-projecten' betreft, zoeken van sponsoring en fondswerving. 
 

1.2.F. Evaluatie inhoudelijk beleid  
Bij het evalueren van het inhoudelijke beleid van het HOK over de beleidsperiode 2009-2012 
kan gesteld worden dat vrijwel alle beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. Hierbij kan het 
volgende opgemerkt worden: 

 In het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 werd met name ingegaan op het profileren van 
de concerten per locatie, het zoeken naar mogelijkheden tot jeugdeducatie en 
integratie op het gebied van de multiculturele samenleving, het belichten van 
bijzondere projecten m.b.t. bepaalde componisten en/of muziekstijlen en waardevolle 
instrumenten. Maar ook de samenwerking binnen het jaarlijkse Festival Classique. 
Daarnaast werd een actiever informatie- en publieksbeleid aangekondigd waarbij ook 
naar het 'imago' van het (kerk)orgel werd gekeken. 
Het HOK is er blij mee op dat al deze doelen zijn gehaald. 

o De herkenbare profilering m.b.t. de concerten bij de diverse HOK locaties is een 
feit en wordt ook door de concertbezoekers herkend en gewaardeerd. 

o De educatieve kinderprojecten in 2009, 2010 en 2011 zijn een succes gebleken 
en in de tijd ook wat betreft deelnemers, gegroeid (van 1 school naar 4 scholen). 

http://www.haagsorgelkontakt.nl/
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o Het multicultureel concert voor orgel en (soefi)dans dat op Koninginnedag 2010 
in de Lutherse Kerk plaatsvond, was als concert erg geslaagd en van een hoge 
artistieke en multiculturele kwaliteit en werd door velen bezocht. 

o De samenwerking met het Festival Classique is in de afgelopen jaren gegroeid, 
waarbij gesteld mag worden dat het orgel en de orgelcultuur een erkende en 
gewaardeerde plaats hebben gekregen binnen dit Festival. 

o Een actiever publieksbeleid heeft zich vooral vertaald in een professioneler 
opzet en actueler beheer van de HOK website en een steeds groter aantal 
abonnees van de periodiek verzonden digitale Nieuwsbrief. 

o De HOK folder, waarin de concertagenda voor het betrokken jaar van alle HOK 
participanten en het FC is opgenomen, is professioneler en informatiever 
geworden en vindt gretig aftrek bij de geregelde en incidentele concertbezoeker. 

o Het ‘imagoprobleem’ waar het (kerk)orgel mee te maken heeft geeft ook kansen 
en uitdagingen die d.m.v. educatie, programmakeuze, uitvoering en samenwerking 
benaderd worden. Al zal werken hieraan ook in de komende jaren nodig blijken. 

Al deze positieve ontwikkelingen hebben echter niet geleid tot de gehoopte stijging van 
het aantal concertbezoekers. Dit houdt het HOK wel bezig. Het bezoekersaantal is 
echter ook niet gedaald en dat mag dan weer positief ervaren worden.  

 Terugblikkend over de periode van het Meerjarenbeleidsplan 2009 tot heden, mag 
geconcludeerd worden dat, ondanks de bezuinigingen die tussentijds moesten worden 
doorgevoerd, er toch sprake was van een gezond beleid dat niet geleid heeft tot 
onoplosbare financiële problemen.  

Dat alle plannen vrijwel ongewijzigd konden worden uitgevoerd ervaart het HOK als 
een prestatie m.b.t. de inzet en de improvisatiekunst van participanten en bestuur. 

 Met betrekking tot het huidige publieksbeleid van het HOK kan gesteld worden dat niet 
alle doelgroepen waarop het beleid was gericht optimaal konden worden bereikt. 

Al geldt dat niet voor de 'oorspronkelijke doelgroep': de vaste orgelconcertbezoeker. 
Ook de jeugd, die in 2009 voor het eerst structureel als doelgroep werd benaderd, 
bleek succesvol (ook multicultureel) aan te spreken via educatieve kinderprojecten.  

Helaas was dit minder het geval met volwassen allochtone medelanders. Die bleken, 
ondanks pogingen daartoe, b.v. door een multicultureel project, nauwelijks open te 
staan voor concerten in het HOK kader. Al hielden allochtone ouders hun kinderen niet 
weg bij de kinderprojecten van het HOK.  

Bestaande en nieuwe communicatiemiddelen, zoals de HOK-folder, HOK website en  
de digitale HOK nieuwsbrief, zijn verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd.  
Ook concertaankondigingen en informatie via de bestaande media (kranten, bladen en 
internet) werden zo optimaal mogelijk benut, binnen de bestaande financiële kaders.  

Publieksonderzoek heeft aangetoond dat steeds meer potentiële concertbezoekers 
gebruik maken van digitale communicatiemiddelen, zoals internet en het web.   
Evaluatie over gebruik van publiekscommunicatie en de wijze waarop, heeft regelmatig 
plaatsgevonden binnen het bestuur en het overleg met de participanten.   

 Aandacht en ook zorg is er binnen het HOK wel over het steeds groter wordende 
concurrentie door het aanbod van cultuur en amusement (via bv. televisie). Ook 
regionaal. Waardoor het steeds moeilijker wordt het publiek aan je te binden. Zeker in 
een tijd waarin afstanden er niet meer zo toe doen.  

Onderzoek en bereidheid tot (vormen van) samenwerking binnen de regio zullen dan 
ook wenselijk zijn. Het HOK wil zich daar in de periode 2013-2016 voor inzetten.  
Een poging daartoe in 2011, waarbij geparticipeerd werd in een 'Rotterdams project' 
was succesvol en zeker voor herhaling vatbaar. Mogelijk ook in 'omgekeerde vorm'. 
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1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2013-2016  
 

Het Haags Orgel Kontakt (HOK) wil graag meegaan met de door het college voor de periode 
2013-2016 geformuleerde ambities, omschreven in hoofdstuk 1 van het Beleidskader Kunst & 
Cultuur 2013-2016. 
Uiteraard zal het HOK niet aan alle gestelde ambities invulling kunnen geven. Maar ze zullen 
in ieder geval uitgangspunt zijn voor het beleid voor 2013-2016. 
Als ambities werden genoemd: 

- het behoud van een hoogwaardig en dynamisch cultureel aanbod; 

- het behoud van cultureel erfgoed; 

- cultuur voor iedereen; 

- cultuureducatie voor iedere jongere; 

- de bijdrage van cultuur aan de Haagse economie; 

- de betekenis van cultuur in een internationale stad; 

 

1.3.A. inhoudelijke ambities 
De inhoudelijke ambities van het HOK voor de periode 2013-2016 zijn het beste weer te geven 
met de volgende punten:  

 Het HOK wil het huidige beleid continueren m.b.t.  

o het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van het HOK als samenwerkings-
verband en cultuurplatform;  

o het programmeren van (orgel)concerten op de huidige locaties met een duidelijk 
herkenbare profilering per locatie: 

 Grote Kerk:  Internationaal gericht Orgelfestival  
- 1 concertserie: Internationaal Orgelfestival: 5 concerten 
(waarvan voor 3 concerten via het HOK subsidie wordt 
aangevraagd) 

 Lutherse kerk:  op het orgel geënte concertserie (Bätz-orgelmaand) 
- 2 concertseries: Bätz-orgelmaand: 4 concerten (waarvan 
voor 3 concerten via het HOK subsidie wordt aangevraagd)  
en de Zomerconcerten op de vrije zaterdag (in juni/aug.) 

 Kloosterkerk:  podium voor vooral hedendaagse orgelkunst  
- 2 concertseries: Zaterdagmiddagconcerten: 3 concerten 
(waarvan via het HOK subsidie wordt aangevraagd) en 
Lunchpauze concerten op de oneven woensdagen. 

 St. Jacobuskerk:  sacrale orgel- en kooruitvoeringen (w.o. Gregoriaans) 
- 5 concerten op de zaterdagmiddag, (waarvan voor 3 
concerten via het HOK subsidie wordt aangevraagd) en 
een concert op Open Monumentendag. 

 Gotische Zaal:  lunchpauzeconcerten/kamermuziek ('paleismuziek') 
- 2 avond- of middagconcerten (waarvan voor 2 concerten 
via het HOK subsidie wordt aangevraagd) en Lunchpauze 
concerten op de even woensdagen. 

o het uitgeven van de jaarlijkse HOK concertfolder; 
o het informeren van de doelgroep middels de HOK website en andere media; 
o het, naast de door de participanten geprogrammeerde concerten, organiseren van 

twee  'themaconcerten' per jaar op belangwekkende orgels in Den Haag; 
o het organiseren van een educatief kinderproject op meerdere Haagse scholen. 
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 Het HOK wil nieuw beleid maken en uitvoeren m.b.t. 

o onderzoek en besluitvorming en zo mogelijk realisatie van bestaande en nieuwe  
samenwerkingsvormen binnen kring van de Haagse orgelconcertaanbieders; 

o mogelijkheden om ook bij orgelconcerten aandacht te schenken aan educatie; 

 Uitbreiding van huidige subsidie is noodzakelijk m.b.t.  

o het meer uitgebreide educatieve kinderproject, dat al in 2011 voor meerdere 
scholen (4) en meer lesgroepen (6) per jaar beschikbaar is gekomen.  
NB: Realisatie in 2011 en 2012 was/is mogelijk doordat er nog een reservepost op 
de begroting was gehouden. Reserveren voor 2013-2016 zal niet mogelijk zijn en 
is ook niet voorzien. 

o het 40 jarig jubileum van het HOK dat in 2013 zal plaatsvinden.  
NB: Het HOK wil op gepaste en feestelijke wijze stilstaan bij deze mijlpaal.  
O.a. door een 'orgeldag' te organiseren in de Nieuwe Kerk, een locatie met een 
belangwekkend (zij het 'versluierd') orgel, die lange tijd geen orgelactiviteit heeft 
gekend. Daarnaast wil het HOK in het kader van dit jubileum activiteiten 
ontwikkelen met een 'langere houdbaarheidsdatum', zoals een compositieopdracht  
en een CD of DVD productie.   

 

1.3.B. positionering HOK 
Het Haags Orgel Kontakt is een uniek samenwerkingsverband tussen vijf orgelconcert-
aanbieders in de Haagse binnenstad. Met andere orgelconcert organisatoren in Den Haag zijn 
in de huidige situatie geen vaste samenwerkingsverbanden, er is echter wel sprake van 
vrijwillige samenwerking op het gebied van coördinatie van concertdata om doublures binnen 
het Haagse orgelconcertaanbod zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Het HOK wil deze samenwerking ook in de komende jaren continueren en kansen die 
binnen deze samenwerking mogelijk zijn verder uitbouwen. 

 Uitbreiding van participatie binnen het HOK zal alleen mogelijk zijn als de statuten 
worden aangepast en de huidige budgettaire middelen evenredig zullen toenemen. 
Evenredige toename van subsidiegelden is dan wel een voorwaarde.  

 Aan participatie dan wel samenwerking met cultuuraanbieders in de Haagse Regio 
wordt op dit moment al invulling gegeven middels samenwerkingsverbanden met het 
Festival Classique, dat zich jaarlijks in de Haagse binnenstad manifesteert en via het 
Koorenhuis, centrum voor cultuur en muziek in Den Haag, waarmee het HOK al enige 
tijd samenwerkt bij het educatieve kinderproject.  

 Regionale samenwerking met 'Metropool partner' Rotterdam bestaat nu vooral uit het 
feit dat Haagse (HOK) organisten docent zijn op het Rotterdams Conservatorium. Op 
organisatorisch gebied is er al samenwerking geweest bij een Rotterdams orgelfestival 
en wordt toekomstig overleg voorbereid tussen het HOK en Rotterdam Orgelstad. 

 De bijdrage van het HOK m.b.t. de gemeentelijke ambities op cultuurgebied zijn vooral 
te vinden in het streven van het HOK om Den Haag als orgelstad op de culturele kaart 
van Nederland te zetten. Met het Internationaal Orgel Festival Grote Kerk, de (wereld) 
faam die uit gaat van het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk en de internationale 
bekendheid van Haagse organisten als Ben van Oosten en Aart Bergwerff, mag Den 
Haag zich tevens op internationale schaal presenteren wat de orgelcultuur betreft. 

 Ondanks dat de orgelconcerten in de binnenstad ook regelmatig bezocht worden door 
in Den Haag verblijvende toeristen, en het HOK er alles aan doet om die concerten 
onder de aandacht te brengen van mensen die onze stad bezoeken, kan niet gesteld 
worden dat het HOK een belangrijke functie heeft in de toeristische- of vrije tijdssector. 
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1.3.C. cultureel ondernemerschap 

Het HOK werkt op bestuurlijk en organisatorisch gebied, geheel met onbetaalde vrijwilligers en 
kent dus geen FTE's. Uiteraard zijn de bij het HOK aangesloten organisten wel beroepsmatig 
betrokken, maar zij ontvangen een betaling naar optreden en zijn als regel zelfstandig 
ondernemer en daarnaast in dienst van de kerk waar zij titularis zijn. 

Orgelconcerten in Nederland behoren tot de goedkoopste in Europa, ontstaan als ze zijn uit 
het gratis 'volksvermaek' uit vroegere tijden, op orgels die het eigendom waren van de stad. 
Het HOK wil die traditie niet graag doorbreken. Naast dat het niet begrepen zou worden door 
de (meestal vaste) concertbezoeker zal (forse) verhoging van de entreegelden ook leiden tot 
vermindering van het bezoekersaantal. Daarnaast heeft het HOK te maken met kerkelijke 
regelgeving en -beleid m.b.t. het bieden van onbelemmerd toegang tot een 'Godshuis' die in 
het RK Bisdom, waar Den Haag onder valt, van kracht is. 

M.b.t. een mogelijkheid van 'klantbinding' wordt binnen het HOK onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden van een betalende 'vriendenkring'. Er zal echter voor gewaakt moeten worden 
dat de realisatie van dit plan extra (mogelijk betaalde) organisatie en/of menskracht zal eisen. 
 

1.3.D. maatschappelijk draagvlak 

Orgelconcerten worden vaak als elitair beschouwd, bedoeld voor een klein publiek. Het HOK 
doet er alles aan om dit imago te doorbreken en wil graag dicht bij het (Haagse) publiek staan. 
Het HOK doet dit echter niet via concessies op artistiek niveau. Maar veeleer door het orgel en 
de orgelcultuur als iets uit, van en vóór het dagelijkse leven te presenteren.  

 Het orgel was van oorsprong een 'feestinstrument' voor de stad en er is veel feestelijke 
muziek voor geschreven. Participatie in b.v. het jaarlijkse 'Festival Classique' in de 
Haagse binnenstad is daar een hedendaags voorbeeld van.  

 Doordat concertgevers en -organisatoren, maar ook HOK bestuurders nauw bij de 
concerten betrokken zijn, staan zij dicht bij hun publiek en zijn de communicatiebanden 
kort. Ook de jaarlijkse concertfolder en vooral de HOK website geven mogelijkheid tot 
betrokkenheid en reactie. 

 Een duidelijk herkenbare profilering in de programmering per locatie (zie ook pt. 1.3.A) 
geeft helderheid en wordt door de concertbezoeker als zeer positief ervaren. 

Orgelconcerten worden als regel ervaren als 'bakens van rust en ontspanning', mede door de 
ambiance van locaties waarin ze gegeven worden. Ook is er het element van ontmoeting van 
'gelijkgestemden' en de gedachte-uitwisseling en soms ook discussie na een concert.  

 Het HOK is voornemens om in de periode 2013-2016 te starten met een onderzoek om 
publiekstevredenheid te peilen. Ook zullen de mogelijkheden onderzocht worden van 
een 'vriendenkring'. Verder geeft de HOK website diverse mogelijkheden om interesse 
wensen en voorkeuren te peilen van het concertpubliek. 

Cultuur -en in het bijzonder muziek- 'verheft' de mens en maakt hem/haar opener voor 
positieve invloed van anderen. De economische betekenis van het HOK als cultuuraanbieder 
mag dan gering worden geacht, toch helpt het HOK, middels de huur voor het gebruik van 
orgel en locatie, mee om de exploitatie van de veelal kostbare locaties mogelijk te houden. 

 De samenstelling van het concertpubliek komt voort uit alle lagen van de bevolking en 
omvat alle leeftijden. Wel is er sprake van een, historisch gegroeide, vaste kern van 
concertbezoekers met een (oorspronkelijk) kerkelijke achtergrond.  

 De leeftijdsopbouw loopt gemiddeld van 12 tot 70 jaar. Maar de meeste bezoekers zijn 
te vinden in de leeftijdsgroep van 45 - 65 jaar. Pogingen om ook allochtone bezoekers 
te interesseren voor orgelconcerten hebben helaas niet het gewenste succes gehad.  

 Ondanks dat vaak anders wordt gedacht, is de opkomst van concertbezoekers 
gemiddeld vrijwel stabiel gebleven t.o.v. eerdere jaren. Wel wordt het effect ervaren 
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van het grote aanbod van ontspanning en vermaak, b.v. via televisie en internet, en de 
steeds betere kwaliteit van geluidsdragers, die thuis 'vanuit de luie stoel' te beluisteren 
zijn. Live concerten moeten daartegen opboksen en dat wordt soms moeilijk als de 
weersomstandigheden 'tegen zitten' door te mooi- of te slecht weer. 

 Jaarlijks vindt binnen het bestuur evaluatie plaats van de hierboven genoemde zaken. 
 

1.3.E. cultuureducatie 

Cultuureducatie heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij het HOK. Al bij het ontstaan 
(bijna 40 jaar geleden) werd gezocht naar middelen (b.v. door programmering) om de 
orgelcultuur toegankelijk en aantrekkelijker te maken voor iedereen.  

 Op dit moment word er steeds vaker, vooraf aan het concert, door de concertgever een 
toelichting op de te spelen werken gegeven. Ook gebeurt het steeds vaker dat op een 
groot scherm de verrichtingen van 'de organist aan het werk' in beeld gebracht worden. 
Het HOK wil in de toekomst deze vormen van educatie nog verder uitbouwen. 

 Sinds 2009 heeft het HOK een eigen educatieprogramma voor kinderen van groep 6 
van de basisschool. Middels het jaarlijkse kinderproject "Muziek uit een gebouw -het 
orgel-", met een lesproject op school en aansluitende excursies naar de Kloosterkerk. 

 Met dit lesproject probeert het HOK ook in te spelen op de aan de scholen gestelde 
'kerntaken'. B.v. door in het kinderproject een cultuuruiting, op een voor de doelgroep 
(10-jarigen) begrijpelijke en aantrekkelijke wijze, dicht bij de kinderen te brengen. Met 
name door de mogelijkheid de lessen op school door hun eigen (groeps)leerkracht te 
laten geven, maar ook door dit gehele pakket voor de school kosteloos aan te bieden.  

 De excursies voldoen zowel aan een behoefte op het gebied van kennis van een 
instrument (het orgel), de muziekcultuur, als aan vergroting van kennis op het gebied 
de cultuurgeschiedenis van een historisch gebouw in Den Haag (de Kloosterkerk).  
Het lespakket is vrij van religieuze achtergronden en doelstellingen en is geschikt voor 
en gericht op alle culturele lagen van de bevolking. De multiculturele samenleving en 
de meerwaarde die dat kan geven, komt ook in het lespakket tot uiting. 

o Het lespakket van het HOK bestaat uit het lesboekje "Muziek uit een gebouw" -het 
orgel-, dat gewoon in de klas door de eigen juf of meester behandeld kan worden, 
met bij ieder hoofdstuk werk- en antwoordbladen waarmee de kinderen aan de 
slag kunnen.  

o Voor de leerkracht is er een "Toelichting bij de les" die wat dieper op de materie in 
gaat om ze zo een voorsprong in kennis te geven.  

o Om alvast kennis te maken en event. een korte 'gastles' te geven komt vooraf een 
bij het project betrokken bestuurslid van het HOK langs in de klas. 

o In het lesboekje wordt het verhaal verteld van drie Haagse jongens (Yamal, 
Maarten en Ahmed) die in de historische Haagse Kloosterkerk verzeild raken en 
daar organist 'meneer Jos' ontmoeten die hen verteld over het ontstaan van het 
orgel en hoe het werkt, maar natuurlijk ook laat horen hoe het klinkt. 

o Aansluitend aan de lessen volgt een excursie naar de Kloosterkerk waar de 
kinderen zelf ervaren wat de hoofdpersonen in het verhaal ook meemaakten en 
ontmoeten ze 'meneer Jos' (van der Kooy) die dus echt bestaat! 

o Ze gaan in groepjes van ong. 15 kinderen met meneer Jos naar de speeltafel van 
het orgel waar hij het orgel demonstreert. Ieder die het kan en wil mag het ook 
even proberen. 

o Omdat niet alle kinderen gelijktijdig naar het orgel kunnen is er in de crypte van de 
kerk ook een les door een bij het project betrokken HOK bestuurslid, die aan de 
hand van een klein model van een echt werkend orgeltje, en een verzameling 
verschillende orgelpijpen en orgelonderdelen, uitlegt hoe het werkt. En natuurlijk 
mogen de kinderen overal aankomen en zelf eens op een orgelpijp blazen.  
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o Er zijn altijd voldoende deskundige mensen van het HOK bij de excursie aanwezig 
om alles in goede banen te leiden en uiteraard de betrokken muziek- en/of 
groepsleerkrachten en eventuele klassenbegeleiders. 

o Na afloop van de excursie ontvangen de kinderen een educatieve CD met muziek, 
geluidsmateriaal en toelichtingen zodat ze nog eens terug kunnen luisteren. 
(beschikbaar vanaf cursusjaar 2013)  

 Het HOK werkt in het kinderproject samen met het Koorenhuis. Die als intermediair, 
met name het contact en de coördinatie met de scholen voor hun rekening nemen. 

 Met ingang van 2012 maakt het HOK project 'Muziek uit een gebouw' -het orgel- 
onderdeel uit van het Koorenhuis-project 'Leve(n)de Muziek', waarin meerdere Haagse 
cultuurinstellingen een bijdrage leveren op het gebied van culturele jeugdeducatie. 
Daarin blijft het HOK echter wel zelf verantwoordelijk voor de financiële exploitatie. 

 De kosten van het project, hoofdzakelijk bestaande uit huur Kloosterkerk, print en 
reproductiekosten en vergoeding organist, worden financiert uit gemeentelijke subsidie 
en geworven particuliere fondsen. 

 Ondanks dat er in ons land op meerdere plaatsen en door meerdere mensen en 
organisaties het nodige gedaan wordt aan jeugdeducatie op orgelgebied, neemt het 
HOK, door de aard van het project en wijze van educatiemethode een (nu nog) unieke 
plaats in die, volgens deskundigen een voorbeeldfunctie vervult. 
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1.4. BEDRIJFSVOERING 
 

1.4.A. Organogram 

 
Onderstaand het organogram van het HOK, waarbij opgemerkt moet worden dat het HOK-
bestuur geen hiërarchische relatie heeft met haar participanten. Deze kunnen onafhankelijk 
besluiten nemen en zijn geen bestuurlijke verantwoording schuldig aan het HOK bestuur.  

Omgekeerd legt het HOK-bestuur op beleidspunten verantwoording af aan de Algemene 
vergadering met de participanten, die twee maal per jaar plaatsvindt. 

Relatieverhoudingen, bestuurssamenstelling, wijze van besluitvorming, onderlinge- en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn geregeld in de Sichtings-Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement 

 

Het HOK kent als organisatie geen betaalde krachten en heeft geen FTE's. Ook de 
participanten werken uitsluitend met vrijwilligers. 

Onkosten, die worden gemaakt als gevolg van werkzaamheden voor het HOK, worden na 
gedeclareerd te zijn vergoed door de penningmeester en opgenomen in de begroting en het 
jaarverslag van het HOK.  

Uiteraard zijn de organisten, aangesloten bij het HOK participanten, wel professionals die 
tot de beste van Nederland, en zelfs daarbuiten, gerekend worden. Dit zijn: 

voor de Grote Kerk: Ben van Oosten voor de St. Jacobuskerk: Jos Laus 
voor de Lutherse Kerk: Aart Bergwerff  voor de Gotische Zaal: Jos van der Kooy 
voor de Kloosterkerk: Geerten van de Wetering  

 

1.4.B. Toelichting bij de organisatiestructuur 

 Zakelijke leiding HOK 

o De zakelijke leiding van de concertorganisaties berust bij de besturen van de 
participerende Stichtingen/Commissies. 

o De zakelijke leiding van het HOK (als overkoepelend orgaan) berust bij het HOK 
bestuur als geheel. De penningmeester beheert de in- en uitgaven.  

 Artistieke leiding HOK 

o De artistieke leiding van de concertorganisaties berust bij de artistieke adviseurs 
van de participerende Stichtingen/Commissies. Als regel de titulair organist. 

o Het HOK bestuur laat zich op artistiek gebied adviseren door een artistiek adviseur 
binnen het HOK bestuur. 

Bestuur Haags Orgel Kontakt 

participant: 

Stichting 
Cultuur en 

Muziek 
Lutherse Kerk 

participant: 

Stichting 
Orgelconcerten 

Grote Kerk 

participant: 

Stichting 
Kunstcentrum 
Kloosterkerk 

participant: 

Commissie 
Concerten  

St. Jacobuskerk 

participant: 

Stichting 
Muziek in de 

Gotische Zaal 
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 Raad van Toezicht/Bestuur 

o Het HOK kent geen Raad van Toezicht. (zie organogram) 

o Het HOK bestuur vergaderd als regel 6 maal per jaar, volgens een vooraf 
vastgesteld schema. 

o 2 maal per jaar (als regel in maart en oktober/november) vergaderd het HOK- 
bestuur samen met (vaste) afgevaardigden van de participerende Instellingen. 

 In maart wordt het voorgaande jaar geëvalueerd, ideeën voor het nieuwe 
seizoen aangedragen en de concertfolder gepresenteerd. 

 In okt./november wordt de vergaderschema en de concertdata voor het 
komende jaar vastgesteld, de eerste opzet voor de HOK-folder gemaakt en de 
actiepunten voor het komende jaar doorgelopen. 

 In beide vergaderingen doet het HOK bestuur verslag van haar 
werkzaamheden, evalueert haar visie en worden Jaarplannen, dan wel 
Jaarverslagen vastgesteld.  

 Afleggen van verantwoording directie bij bestuur / Raad van Toezicht? 

o Het HOK kent geen directie. (zie organogram) 

 

1.4.C. Personeel realisatie 2010 2013-2016 p/jr 

uren volledige werkweek NVT NVT 

formele formatie in FTE NVT NVT 

aantal medewerkers in dienst NVT NVT 

- waarvan vast (FTE): NVT NVT 

- waarvan tijdelijk (FTE): NVT NVT 

aantal betrokken vrijwilligers 

 

5 in HOK bestuur 
ca 20 bij de 

participanten 

7 in HOK bestuur 
ca 20 bij de 

participanten 

 

1.4.D. Toelichting bij personeel 

Het HOK heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers, 
die slechts een onkosten vergoeding ontvangen na declaratie van de gemaakte kosten. 

De bij het HOK betrokken organisten zijn in dienst van de betrokken kerken/kerkbesturen, of 
in het geval van de Raad van State, bij dit college. 

De eventuele bestuurlijke werkzaamheden die zij binnen of voor het HOK verrichten worden 
evenmin betaald en vallen onder het eerder genoemde vrijwilligerswerk. 

Worden door de organisten (artistieke) werkzaamheden t.b.v. een concert of project verricht 
dan worden deze werkzaamheden niet in 'dienstverband' van het HOK verricht.  
Betaling hiervan wordt op andere gronden gedaan. 

 

                 
Ben van Oosten Aart Bergwerff Geerten v/d Wetering Jos Laus Jos van der Kooy 
Grote Kerk Ev.Lutherse Kerk Kloosterkerk (m.i.v. 2012) St. Jacobuskerk Gotische Zaal RvS  
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1.4.E. Risico’s 

 Bedrijfsrisico’s HOK 

o Ondanks dat het HOK geen betaalde medewerkers in dienst heeft en dus geen 
salarisverplichtingen heeft, is er wel het risico van  

a) het niet na (kunnen) komen van (een) concert(en) of andere activiteit, 
waardoor benadeelden, samenwerkingspartners, gehuurde locaties, reeds 
betaalde concertbezoekers en/of concertgevers, met fin. eisen kunnen komen. 
(al zal dit alleen het geval zijn wanneer het HOK zelf een concert belegd); 

b) wijzigingen in programmering van data en/of concertgevers; 
c) schade, toegebracht aan een orgel, inboedel en/of locatie, door toedoen van 

HOK bestuursleden. 
 

 Risicobeperkende maatregelen 

o Het HOK waakt er zoveel mogelijk voor risicovolle projecten te vermijden.  
Ook is er het beleid om 

a) in alle overeenkomsten die worden aangegaan een clausule op te nemen die 
ontbinding van de overeenkomst mogelijk maakt als duidelijk is dat de fin. 
middelen niet beschikbaar zullen komen; 

b) bij concerten en projecten altijd aan te geven dat wijzigingen worden 
voorbehouden; 

c) voor de Wettelijke Aansprakelijkheid van haar bestuursleden een verzekering 
af te sluiten; 

 

 
 

1.4.F. Investeringen 

 Geplande investeringen periode 2013-2016 

o Het HOK bezit of beheerd geen onroerende- of roerende goederen.  
Wel wordt er geïnvesteerd in artistieke- en educatieve projecten en zal er in 2013 
een jubileumfestiviteit plaatsvinden, waarbij een aantal activiteiten zijn gepland, 
waar onder een CD/DVD productie en/of een componeeropdracht. 

o De fin. investering zal zijn in de orde van grote van € 39.625,- 

 

 Financiering investeringen periode 2013-2016 

o Het HOK wil de investeringen voor 2013-2016 financieren middels  

a) inkomsten uit recettes en vrijwillige bijdragen (uit collectes) van de concerten;  
b) inkomsten uit, zo mogelijk op te richten, 'vriendenkring'; 
c) donaties en bijdragen uit fondsen zoals die van  

- Fonds 1818 (specifieke projecten) 
- Prins Bernhard Cultuurfonds (kinderproject) 
- Gravin van Bylandt Stichting (specifieke projecten) 
- Debmann Foundation (kinderproject) 
- Stichting Boschuysen (kinderproject) 
- Fonds Burgerschap Gemeente Den Haag (specifieke projecten) 
- Andere nog te werven fondsen (voor specifieke projecten) 

d) gemeentelijke subsidies  

o Het HOK heeft geen vermogen en bouwt in principe geen reserves op. 
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2. MEERJARENBEGROTING 2013-2016 

 
Begroting bij afwijking t.o.v. 2013: Realisatie Prognose 

2013 2014 2015 2016 2010 2011 

BATEN       

A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 18.500,-    20.382,- 19.500,- 

 Directe opbrengsten 18.500,-    20.382,- 19.500,- 

A.1 Publieksinkomsten 6.500,-    6.448,- 6.500,- 

A.2 Sponsorinkomsten 13.000,-    9.642,- 9.000,- 

A.3 Overige inkomsten 2.000,-    4.292,- 4.000,- 

 Indirecte opbrengsten -    - - 

A.4 Diverse inkomsten -    - - 

        

B SUBTOTAAL BIJDRAGEN 21.125,-    18.778,- 19.410,- 

B.1 
Meerjarige subsidie ministerie OCW of 

Cultuurfondsen 
-    - - 

B.2 Meerjarige subsidie provincie -    - - 

B.3.1 
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag in 

het kader van het Meerjarenbeleidplan K&C  
18.125,-    16.028,- 14.910,- 

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag -    - - 

B.4.1 
Overige subsidies/bijdragen uit publieke 

middelen 
-    - - 

B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen ,-    2.750,- 1.500,- 

 Som der baten (A+B) 39.625,-    39.160,- 35.910,- 

        

LASTEN       

C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 3.625,-    2.160,- 2.000,- 

C.1 Beheerlasten personeel -    - - 

C.2 Beheerlasten materieel 3.625,-    2.160,- 2.000,- 

        

D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 36.000,-    37.000,- 33.910,- 

D.1 Activiteitenlasten personeel 11.000,-    10.000,- 9.910,- 

D.2  Activiteitenlasten materieel 25.000,-    27.000,- 24.000,- 

        

 Som der lasten (C+D) 39.625,-    39.160,- 35.910,- 

        

 SALDO uit gewone bedrijfsvoering -    - - 

 SALDO rentebaten en - lasten -    - - 

 SALDO buitengewone baten en lasten -    - - 

        

 EXPLOITATIERESULTAAT 0    32,- 0 
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2.1. Toelichting op de begroting 

1. OPBRENGSTEN (A)  
waarbij onderscheid is gemaakt tussen directe en indirecte opbrengsten.  

Directe opbrengsten betreffen inkomsten die direct aan uw activiteiten kunnen worden 
gerelateerd: 

Publieksinkomsten (A.1) Inkomsten uit kaartverkoop:  € 6.500,- 

 Sponsorinkomsten (A.2) Sponsorinkomsten voor algemene doeleinden: € 8.500,- 
Projectgebonden sponsoring (kinderproject): € 1.500,- 

Overige inkomsten (A.3) Bijdrage participanten:  € 2.000,- 

 

Indirecte opbrengsten hebben geen onmiddellijke relatie met uw activiteiten: 

Diverse inkomsten (A.3) NVT  

2. BIJDRAGEN (B)  
dit zijn de ontvangen en de verwachte subsidies en bijdragen. 

Subsidie rijk (B.1) NVT 

Subsidie provincie (B.2) NVT 

Subsidie gemeente (B.3.1) Meerjarige subsidies van de gemeente Den Haag in het kader 
van het Meerjarenbeleidsplan K & C:  € 18.125,- 

Overige subsidies gemeente  
Den Haag (B.3.2) 

NVT 

Overige subsidies/bijdragen uit 
publieke middelen (B.4.1) 

NVT 

Overige bijdragen uit private 
middelen (B.4.2) 

NVT 

3. BEHEERLASTEN (C)  
dit zijn onderverdeeld in personele en materiële lasten.  

Personele beheerlasten (C.1) NVT 

Materiële beheerlasten (C.2) Secretariaatskosten:  €  800,- 
HOK folder:                 € 1.000,- 
HOK website:             €  200,- 
Projecten in Eigen beheer:  € 1.625,- 

4. ACTIVITEITENLASTEN (D)  
bestaande uit kosten die direct samenhangen met de activiteiten van het HOK.  
De personele en materiële lasten zijn per functiegroepen (w.o. educatie) gespecificeerd. 

Activiteitenlasten personeel (D.1) Honoraria organisten: €  11.000,-  

Activiteitenlasten materieel (D.2) Huren locaties/div.kosten: €  25.000,-  

5. Exploitatieresultaat  
komt tot stand na verdiscontering van het saldo van de rentebaten en –lasten en het saldo 
van buitengewone baten en lasten: 

Rentebaten en -lasten NVT 

Buitengewone baten en lasten NVT 

Exploitatieresultaat NVT 
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3. KWANTITATIEVE GEGEVENS  
over ACTIVITEITEN en BEZOEKERS/DEELNEMERS 

Ondanks de unieke situatie van het HOK in het culturele veld komt de in pt. 3.4 genoemde 
kwalificatie het dichtst bij die van het HOK.   

Doordat er, naast de projectmatige activiteiten van het HOK, slecht een beperkt aantal 
uitvoeringen wordt gesubsidieerd (12-16) zou een vertekend beeld kunnen ontstaan van de 
hieronder vermelde kwantitatieve gegevens.  

Het werkelijke aantal concertuitvoeringen (incl. lunchpauzeconcerten) is groter en bedroeg in 
2010: tot. 78 concerten (w.o. 47 voor orgel) en in 2011: tot. 77 concerten (w.o. 45 voor orgel) 

3.4 Muziek en muziektheater (producerende en programmerende instelling) 

Concerten (excl. festivals en 
educatie) 

Eenh. 
Realisatie 

in 2010 
Prognose 

2011 
Raming 

2013 
Raming 

2014 
Raming 

2015 
Raming 

2016 

Concerten in Den Haag        

Concerten (excl. schoolconcerten) aantal 15 12 16 16 16 16 
waarvan in eigen zaal aantal 15 12 16 16 16 16 
Bezoekers aantal 1420 1040 1700 1500 1500 1500 
waarvan betalende in eigen zaal aantal 1220 940 1500 1400 1400 1400 
waarvan niet-betalende in eigen zaal aantal 200 100 200 100 100 100 
Bezoekers totaal ooievaarspas kinderen aantal NVT NVT NVT NVT NVT NVT 
Bezoekers totaal ooievaarspas volw. aantal 50 40 55 55 55 55 
Bezoekers totaal CJP-pas aantal 75 60 80 80 80 80 
Bezoekers totaal 65+ pas aantal 150 120 160 160 160 160 
Concerten in de rest van Nederland       
Voorstellingen aantal geen geen geen geen geen geen 
Bezoekers aantal N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
Concerten buiten Nederland       
Voorstellingen aantal geen geen geen geen geen geen 
Bezoekers aantal N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

 

Educatie (projectmatig) Eenh. 
Realisatie 

in 2010 
Prognose 

2011 
Raming 

2013 
Raming 

2014 
Raming 

2015 
Raming 

2016 

Totaal schoolconcerten / excursies aantal 2 6 6 6 6 6 
Bezoekers totaal aantal 60 180 180 180 180 180 
Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 6 12 12 12 12 12 
Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 1 4 4 4 4 4 
Deelnemende leerlingen primair onderw. aantal 60 180 180 180 180 180 
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal geen geen geen geen geen geen 
Deelnemende scholen voortgez. onderw. aantal geen geen geen geen geen geen 
Deelnemende leerl. voortgez. onderw. aantal geen geen geen geen geen geen 

 

Website en andere digitale media Eenh. 
Realisatie 

in 2010 
Prognose 

2011 
Raming 

2013 
Raming 

2014 
Raming 

2015 
Raming 

2016 

Bezoeken totaal aantal 45.285 46.000 46.250 46.500 46.750 47.000 
Unieke bezoekers totaal (IP-adres) aantal 12.135 12.150 12.300 12.450 12.600 12.750 
Gemiddelde duur van een bezoek minuten onbekend onbekend     
Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 150 180 220 250 280 310 
Overige media toepassingen  welke NVT NVT ? ? ? ? 
Bereik overige media aantal NVT NVT ? ? ? ? 
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4. SAMENVATTING 

4.1. Algemene gegevens aanvrager: 

Naam instelling : Haags Orgel Kontakt (HOK) 

Statutaire naam instelling: Stichting Haags Orgel Kontakt 

Statutaire doelstelling Bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag 

Aard van de instelling   Muziekinstelling/Cultuurondersteunende instelling/Erfgoed 

Bezoekadres: NVT 

Email contactpersoon: hbarnhard@hetnet.nl 

Website: www.haagsorgelkontakt.nl 

Email: 

 

info@haagsorgelkontakt.nl 

 

Naam contactpersoon: H. Barnhard 

Functie contactpersoon: secretaris 

Telefoonnummer contactpersoon: 070 366 46 35 

  

Rekeningnummer: 3417233 

Ten name van: Haags Orgel Kontakt 

  

Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting 

Jaar van oprichting: 1973 

 

4.2. Missie, visie en doelstelling van het HOK 
4.2.A. Missie en Visie 

Doel en missie van het Haags Orgel Kontakt kunnen omschrijven worden met de trefwoorden: 

 Bevorderen van de kennismaking met het Haags cultureel erfgoed; 

 Voorkomen van versnippering van de Haagse orgelcultuur; 

 Positionering van Den Haag als orgelstad van betekenis; 

 Interesse wekken, ook aan jongeren, voor het orgel als instrument waarop muziek uit 
vele stijlperioden vertolkt kan worden; 

 Informatie en voorlichting geven over te geven HOK concerten en andere activiteiten; 

 Aansluiting zoeken bij het bredere veld van de klassieke muziek in Den Haag. 
 

4.2.B. Functie in Culturele veld 
De functie(s) die het HOK  in het culturele veld vervult zijn:  

 Muziekinstelling: het HOK organiseert orgelconcerten in de Haagse binnenstad. 

 Cultuurondersteunende instelling: middels 'paraplufunctie' de samenwerking van vijf 
participerende cultuuraanbieders/concertorganisaties; 

 Erfgoed instelling: waardevolle orgels en historische gebouwen worden d.m.v. 
concerten toegankelijk voor het publiek. Ontvangen subsidies vloeien terug naar 
(erfgoed) instellingen t.b.v. behoud van instrumenten en locaties. 
 

4.2.C. Positie in Culturele sector 

De Stichting Haags orgel Kontakt is een samenwerkingsverband van 5 participerende 
culturele instellingen in de Haagse binnenstad, te weten:  
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 Stichting Orgelconcerten Grote Kerk,  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk,  

 Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk,  

 Commissie Concerten St. Jacobuskerk en de  

 Stichting Muziek in de Gotische Zaal (van de Raad van State).  

Ondanks het samenwerkingsverband functioneren deze instellingen zelfstandig en hebben 
een eigen verantwoordelijkheid voor activiteiten als het organiseren van concerten.  

Door het regionaal, nationaal en zelfs internationale belang van de Haagse orgels is het 
betekenis van het HOK niet te gering. Ook doordat HOK activiteiten, zoals het Internationaal 
Orgelfestival Grote Kerk, naast locale bezoekers, ook regionale en nationale bezoekers kent.  
 

4.2.D. Voortzetting beleid 2009-2012 en plannen en prioriteiten voor 2013-2016   

Het HOK wil het huidige beleid (2009-2012) continueren m.b.t.  

 het programmeren van concerten op de huidige locaties met een duidelijk herkenbare 
profilering per locatie: 

o Grote Kerk:  Internationaal gericht Orgelfestival  
met 5 concerten (waarvan voor 3 concerten subsidie wordt aangevraagd) 

o Lutherse kerk:  op het orgel geënte concertserie (Bätz-orgelmaand) 
met 4 concerten (waarvan voor 3 concerten subsidie wordt aangevraagd) en de 
serie Zomerconcerten op de vrije zaterdag (in juni/aug.) 

o Kloosterkerk:  podium voor vooral hedendaagse orgelkunst  
met 3 'Zaterdagmiddagconcerten' (waarvoor subsidie wordt aangevraagd)  
en 4 Lunchpauzeconcerten op de oneven woensdagen. 

o St. Jacobuskerk:  sacrale orgel- en kooruitvoeringen (w.o. Gregoriaans) 
met 5 concerten (waarvan voor 3 concerten subsidie wordt aangevraagd) en een 
concert op Open Monumentendag. 

o Gotische Zaal:  lunchpauzeconcerten/kamermuziek ('paleismuziek') 
met 2 avond-/middagconcerten (waarvan voor 2 concerten subsidie wordt 
aangevraagd) en Lunchpauzeconcerten op de even woensdagen. 
 

 het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van het HOK;  

 het uitgeven van de jaarlijkse HOK concertfolder; 

 het informeren van de doelgroep middels de HOK website; 

 het, naast de door de participanten geprogrammeerde concerten, organiseren van 2  
'themaconcerten' per jaar op belangwekkende orgels in Den Haag; 

 het organiseren van een educatief kinderproject op meerdere Haagse scholen. 

Het HOK wil nieuw beleid maken en uitvoeren m.b.t. 

 onderzoek en besluitvorming en zo mogelijk realisatie van bestaande en nieuwe  
samenwerkingsvormen binnen kring van de Haagse orgelconcertaanbieders; 

 mogelijke realisatie van 'klanttevredenheids-onderzoek' en mogelijkheden van 
klantenbinding door instelling van 'vriendenkring';  

 mogelijkheden om ook bij orgelconcerten aandacht te schenken aan educatie; 

Uitbreiding van huidige subsidie is noodzakelijk m.b.t.  

 het meer uitgebreide educatieve kinderproject voor meerdere lesgroepen per jaar.  

 het 40 jarig jubileum van het HOK in 2013 waarbij op feestelijke wijze zal worden 
stilgestaan door o.a. een 'orgeldag' in de Nieuwe Kerk en andere activiteit zoals een 
DC/DVD project en/of een compositieopdracht.  
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4.3. Beknopte begroting 2013-2016 
 

 
Begroting bij afwijking t.o.v. 2013: Realisatie Prognose 

2013 2014 2015 2016 2010 2011 

BATEN       

A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 18.500,-    20.382,- 19.500,- 

 Directe opbrengsten 18.500,-    20.382,- 19.500,- 

A.1 Publieksinkomsten 6.500,-    6.448,- 6.500,- 

A.2 Sponsorinkomsten 13.000,-    9.642,- 9.000,- 

A.3 Overige inkomsten 2.000,-    4.292,- 4.000,- 

 Indirecte opbrengsten 0    0 0 

A.4 Diverse inkomsten -    - - 

        

B SUBTOTAAL BIJDRAGEN 21.125,-    18.778,- 19.410,- 

B.1 
Meerjarige subsidie ministerie OCW of 

Cultuurfondsen 
-    - - 

B.2 Meerjarige subsidie provincie -    - - 

B.3.1 
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag in 

het kader van het Meerjarenbeleidplan K&C  
18.125,-    16.028,- 14.910,- 

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag -    - - 

B.4.1 
Overige subsidies/bijdragen uit publieke 

middelen 
-    - - 

B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen -    2.750,- 1.500,- 

 Som der baten (A+B) 39.625,-    39.160,- 35.910,- 

        

LASTEN       

C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 3.625,-    2.160,- 2.000,- 

C.1 Beheerlasten personeel -    - - 

C.2 Beheerlasten materieel 3.625,-    2.160,- 2.000,- 

        

D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 36.000,-    37.000,- 33.910,- 

D.1 Activiteitenlasten personeel 11.000,-    10.000,- 9.910,- 

D.2  Activiteitenlasten materieel 25.000,-    27.000,- 24.000,- 

        

 Som der lasten (C+D) 39.625,-    39.160,- 35.910,- 

        

 SALDO uit gewone bedrijfsvoering -    - - 

 SALDO rentebaten en - lasten -    - - 

 SALDO buitengewone baten en lasten -    - - 

        

 EXPLOITATIERESULTAAT 0    32,- 0 
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5. AANVULLENDE INFORMATIE 

Als aanvullende informatie worden bij dit meerjarenbeleidsplan de volgende bijlagen geleverd: 

1. een kopie van de geldende statuten (in enkelvoud); 

2. een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel met de huidige 
bestuurssamenstelling (in enkelvoud); 

3. een Bestuursverklaring, waarin aangegeven dat de contactpersoon en opsteller van 
het meerjarenbeleidsplan in opdracht van het HOK handelt(in enkelvoud); 

4. een HOK folder 2011 met vermelding van de gegeven concerten in 2011. 

 

Orgels HOK locaties 

 

Grote Kerk 

Gotische Zaal 

St. Jacobus Kerk 

Kloosterkerk Lutherse Kerk 


