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Voor u ligt het beleidsplan, versie nov-2017, van de Stichting Orgelfonds 

Wouw.  
De stichting is opgericht op 9 juli 1979. In eerste instantie was het doel het 

verwerven en realiseren van een orgel in de Sint-Lambertuskerk te Wouw en 
het beheer daarvan.  

In dit beleidsplan wordt de koers van de Stichting voor de komende jaren 
uiteen gezet. Uitgangspunt daarbij blijft het beheren van het orgel en 

daarenboven ‘het Verschuerenorgel Opus 1000 in de Sint-Lambertuskerk te 
Wouw zowel regionaal als nationaal luister bij te zetten’.  

De Stichting is een zelfstandig rechtspersoon en staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda, onder nummer 41102921. 

 

Samenstelling van het bestuur:  

Jan Walraven  - voorzitter  

Sjef van Delft  - secretaris  

Ton Thissen  - penningmeester  

Marian Slock  - lid 

Frank Schijven  - lid 
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Historie  

De Sint-Lambertuskerk te Wouw werd in de Tweede Wereldoorlog vrijwel 

volledig verwoest. Na de herbouw is er een orgel geplaatst. Dit instrument 
was kwalitatief niet echt goed. Begin jaren tachtig werd besloten een nieuw 

instrument te laten bouwen door de firma Verschueren Orgelbouw. Onder 
advies van Hans van der Harst kwam het werkstuk tot stand in de jaren 

1983/1984. De tongwerken zijn gemaakt in een laat-zeventiende-eeuwse 
stijl. Op 6 mei 1984 is het orgel ingewijd.  
 

Het Verschueren-orgel kreeg de laatste jaren problemen met de 

bespeelbaarheid ten gevolge van ‘versuikering’ van de loden conducten. 

Front- en binnenpijpen die door middel van een conduct ‘gevoed’ werden, 

kregen steeds meer te maken met windverlies, waarbij zelfs sommige 

conducten spontaan braken. Bij het groot onderhoud door Slooff Orgelbouw 

zijn in 2013 alle oude conducten vervangen door nieuwe met een hoger tin 

percentage. Ook werd al het pijpwerk afgenomen en het orgel 

schoongemaakt. Na herplaatsing volgde egalisatie van de intonatie. In 2014 

moest de klaviatuur volledig uiteen genomen worden. Door oxidatie van de 

stiften onder de toetsen moesten deze vernieuwd worden. Jacques Helling en 

Nelis van Mourik hebben in 2014 dit werk in 2014 uitgevoerd. De klaviatuur 

(klavier- en pedaaltoetsen) is in Wouw uitgenomen; in de werkplaats van 

Slooff Orgelbouw zijn nieuwe roestvrije toetsstiften aangebracht; de zijkanten 

van de toetsen zijn minimaal afgeschuurd, zodat het beenbeleg de 

toetsbreedte niet overschrijdt, en een nieuwe bevoering is in de toetsen 

aangebracht, zodat nu geen bijgeluiden meer te horen zijn. In de Wouwse 

Lambertuskerk is alles vervolgens weer gemonteerd. 

 

Doelstelling : 

De stichting heeft ten doel :  

1. Het organiseren van orgelconcerten op het Verschuerenorgel in de 

Lambertuskerk te Wouw. We proberen hierbij een zo groot mogelijke 
variatie aan te brengen waarbij kwaliteit altijd bovenaan staat.  

2. Het bevorderen van de orgelcultuur in de regio rondom 

Wouw/Roosendaal door bij te dragen aan de kennis met betrekking tot 
orgelmuziek, orgelkunst, orgelbouw, orgelliteratuur e.d. 

3. Het verwerven en beheren van fondsen om het jaarlijks onderhoud te 
kunnen bekostigen als wel alle andere benodigde activiteiten om het 

Verschueren-orgel in de Lambertuskerk te Wouw in een optimale staat 
te kunnen houden voor de toekomst. 

 

Het organiseren van orgelconcerten en andere activiteiten rondom het 
Verschuerenorgel opus 1000 van de monumentale Lambertuskerk in Wouw. 

Doel is eveneens het promoten van dit monumentale orgel als 
concertinstrument en het een functie geven in de samenleving die breder is 

dan alleen het gebruik in de kerkdiensten.  
Kernactiviteit van de Stichting is de organisatie van een jaarlijkse reeks van 

orgelconcerten.  
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Beleid en activiteiten :  

1. Voor de renovatie van het orgel (uitgevoerd in 2013-2015) zijn gelden 

geworven om de eigen bijdrage in de kosten van de restauratie te 
kunnen dekken.  

2. Jaarlijks moet goed onderhoud aan het orgel worden gepleegd. De 
jaarlijkse kosten hiervan bedroegen in 2015-2017 € 877,25.  

3. Het werven van donateurs en sponsors, waarbij de culturele-ANBI 
status zeker zal helpen.  

4. Het onderhouden van de website www.orgelfondswouw.nl door het 
plaatsen van alle informatie over onze stichting en het 

Verschuerenorgel en actuele updates met activiteiten zoals de 
orgelconcerten die georganiseerd worden.  

5. Voorbereidingen en organiseren van orgelconcerten om zoveel mogelijk 

mensen in de regio, en vaak ver daar buiten, kennis te laten maken 
met orgelmuziek en andere klassieke en meer moderne vormen van 

muziek.  
6. Het verwerven van inkomsten door middel van het heffen van 

entreegelden bij de concerten, aanvragen van subsidies en giften van 
donateurs en sponsors om hiermee het jaarlijks onderhoud en de 

orgelconcerten te kunnen bekostigen.  
 

In de afgelopen jaren heeft de stichting elk jaar een reeks van 4 of 5 
orgelconcert georganiseerd waarbij telkens verschillende bekende en minder 

bekende organisten en andere musici worden uitgenodigd om een concert te 
verzorgen. De komende jaren zullen we dit continueren. 
  

Om uitvoering te geven aan het doel vergadert het Stichtingsbestuur 

minimaal 3 keer per jaar. Daarin worden besproken : de uit te nodigen 
musici, de data, een thema voor de concertserie, de financiële middelen en 
de werving van sponsoren en vrienden. Het thema voor onze concertreeks 

van 2017 is “Concerten met een surprise”. Deze ’surprise’ kan tot uiting 
gebracht in de keuze van de te spelen werken, maar ook in de techniek van 

spelen op het orgel.  
In de laatste vergadering van het jaar presenteert de penningmeester de 

begroting voor het volgende jaar. Jaarlijks maakt de secretaris een verslag 
over de afgelopen periode met een activiteitenoverzicht. In de 1ste 

vergadering van het nieuwe jaar presenteert de penningmeester het 
financiële verslag van het afgelopen jaar. Aan de concerten wordt bekendheid 

gegeven door onder meer persberichten, diverse websites met 
concertinformatie, posters en flyers. Vanaf 2017 wordt deze informatie ook 

gepubliceerd op de eigen website www.orgelfondswouw.nl  
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Beloningsbeleid :  

De musici die concerten uitvoeren werken op declaratiebasis. De 

bestuursleden van de Stichting Orgelfonds Wouw en andere vrijwilligers 
ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. 

 
 

Inkomsten en fondsenwerving :  

Belangrijkste bron van inkomsten is de opbrengst van de concerten 
(toegangsprijs). Ook proberen we elk jaar een subsidie als bijdrage van de 

kosten te verkrijgen van de gemeente Roosendaal. Hoewel onze stichting de 
enige organisatie binnen de gemeente is die orgelconcerten verzorgt wordt 

deze subsidie helaas niet altijd gegeven. Daarnaast proberen we de culturele-
ANBI status te verkrijgen, waarmee wij verwachten een groep van mensen 
die het orgel een warm hart toedragen te kunnen interesseren tot het 

inbrengen van een jaarlijkse bijdrage. Een andere bron wordt gevormd door 
enkele commerciële bedrijven die een bijdrage leveren in de vorm van 

kortingen op drukwerk e.d. Uitgangspunt is de kosten en baten van de 
concerten in evenwicht te houden en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en 

dergelijke te kunnen voldoen. 
 

   

Verantwoording :  

De penningmeester beheert de kas en houdt per concert de gegevens bij van 

in- en uitgaven. Hij regelt tevens de kaartverkoop. Via een bonnensysteem 

worden de aantallen bezoekers bijgehouden. Toezicht is door de 

bestuursleden. Na het concert wordt de kas opgemaakt en geparafeerd. Het 

bestuur streeft naar een gezonde financiële status waardoor de continuïteit 

van het organiseren van jaarlijkse concertreeksen kan worden gewaarborgd. 

De penningmeester voert de financiële administratie uit en aan het einde van 

elk financieel jaar worden de balans en exploitatierekeningen ter goedkeuring 

voorgelegd aan het bestuur. 


