
Statuten Haags Orgel Kontakt 
Zoals opgemaakt op 24 mei 1993  
per notariële acte bij A.A. van Gastel, Notaris te ’s-Gravenhage. 

 

Artikel 1 Naam 
De stichting draagt de naam ‘Stichting Haags Orgel Kontakt’ en is gevestigd te 
’s-Gravenhage. 

Artikel 2 Doel 
Het doel van de stichting is het bevorderen van de orgelcultuur. 

Artikel 3 Middelen 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het organiseren en coördineren van orgelconcerten in de binnenstad van 's-

Gravenhage, al of niet met medewerking van vocalisten en/of 
instrumentalisten: 

b. het geven van auspiciën aan activiteiten van anderen; 
c. het organiseren van excursies;  
d.  het stimuleren van de documentatie op het gebied van de Haagse orgels;  
e. het verbreiden van kennis op orgelgebied; 
f. het geven van adviezen - gevraagd en ongevraagd - aan besturen van 

kerken en aan het gemeentebestuur: 
g. andere daartoe dienstige wettige middelen. 

Artikel 4 Bestuur 
1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden waarvan er zo 

mogelijk tenminste drie zijn gekozen in overleg met de besturen van de 
participanten. Als participanten komen in aanmerking kerken en andere 
instellingen die in staat zijn orgelconcerten te organiseren. 

2.  De leden worden door het bestuur benoemd voor de tijd van maximaal vier 
jaar. Ieder jaar treedt een deel van het bestuur af volgens daartoe door het 
bestuur op te stellen rooster. Bij tussentijdse voorziening in een vacature 
vervult de nieuw benoemde op het rooster van aftreden de plaats van zijn 
voorganger. Bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

3.  De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door het bestuur worden 
geschorst en ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt 
gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn. - 

4.  De leden verdelen de bestuursfuncties onderling. Tot deze functies behoren 
in elk geval die van voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator voor 
de programmering en coördinator voor de publiciteit.  
Een combinatie van twee functies is mogelijk.  

5.  De penningmeester of ingeval van belet of ontstentenis van deze de 
voorzitter, vertegenwoordigt de stichting. 

Artikel 5 Vergaderingen 
1.  Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per kalenderjaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter dan wel drie bestuursleden daartoe de wens te 
kennen geven.  
De oproep geschiedt tenminste veertien dagen voor de vergadering, 
schriftelijk en onder gelijktijdige toezending van de stukken.  
De secretaris draagt hiervoor zorg. 

2.  Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 
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3.  De vaste organist elk der in artikel 4, lid 1 bedoelde participanten heeft 
toegang tot alle bestuursvergaderingen en ontvangt desgewenst alle 
vergaderstukken. Zij hebben ter vergadering een adviserende stem. 

4.  De voorzitter kan te allen tijde deskundigen op het gebied van de muziek en 
leden of bestuursleden van de in artikel 4 lid l bedoelde participanten, alsook 
ambtenaren van de afdeling kunstzaken der gemeentesecretarie, uitnodigen 
om aan een vergadering van het bestuur deel te nemen. Deze genodigden 
hebben alsdan een adviserende stem .  

5.  Wanneer een lid van het bestuur verzuimt de bestuursvergaderingen bij te 
wonen in een mate, die het bestuur voor een goede gang van zaken te 
nadelig acht, kan het besluiten dit lid van zijn bestuurslidmaatschap vervallen 
te verklaren.  

6.  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het voorstel 
schriftelijk is gedaan en alle bestuursleden zich schriftelijk voor het 
desbetreffende voorstel verklaren. 

Artikel 6 Huishoudelijk Reglement 
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen waarin de 
bestuursvergaderingen nader worden geregeld en de verplichtingen van de 
bestuursleden nader worden omschreven.  
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze 
statuten.  
Zolang geen huishoudelijk reglement is vastgesteld, worden de vergaderingen 
gehouden en de verplichtingen vervuld overeenkomstig de inzichten van de 
voorzitter. 

Artikel 7 Beloning 
De leden van het bestuur genieten geen beloning ten laste van de stichting maar 
kunnen - behoudens goedkeuring van de subsidiërende overheid - een 
vergoeding ontvangen die jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur. 

Artikel 8 Financiële administratie 
1. De financiële administratie wordt ingericht overeenkomstig de voorschriften 

welke te zake worden gegeven door de subsidiërende overheid.  
2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Jaarlijks stelt het bestuur de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de 
begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar vast, op 
zodanig tijdstip dat kan worden voldaan aan de desbetreffende bepalingen 
van de subsidiërende overheid.  
Jaarlijks stelt het bestuur een openbaar verslag samen van de door hem 
verrichte werkzaamheden. 
Jaarlijks maakt het bestuur in samenspraak met de participanten haar 
beleidsvoornemens voor het komende seizoen openbaar. 

Artikel 9 Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
a. het stichtingskapitaal; 
b. subsidies of andere uitkeringen van de overheid; 
c. baten uit door de stichting verleende diensten of activiteiten;  
d. opbrengst van sponsoring; 
e. hetgeen de stichting door erfstelling, slechts te aanvaarden onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving, legaat, schenking of op andere wettige 
wijze verkrijgt. 
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Artikel 10 Wijziging Statuten/Ontbinding 
1. Besluiten ter wijziging van de statuten of tot opheffing van de stichting 

kunnen slechts worden genomen door een vergadering waarin tenminste 
twee/derde deel der zitting hebbende leden aanwezig zijn.  

2. Voorstellen tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de stichting 
moeten tenminste een maand voor de vergadering aan alle leden van het 
bestuur zijn toegezonden.  

3. Bij ontbinding der stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur. Hetgeen 
na voldoening der schulden aan vermogen overblijft wordt door het hoofd van 
de afdeling kunstzaken der gemeentesecretarie te 's-Gravenhage 
aangewend voor een cultureel doel, in overleg met het bestuur van de 
stichting. 

 

Artikel 11 Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin de bedoeling der 
bepaling niet duidelijk is, beslist de voorzitter. 
 
 

Aldus opgemaakt te ‘s-Gravenhage op 24 mei 1993 
Ondertekend door:  

Mr A. A. van Gastel (Notaris te ‘s-Gravenhage) 
Prof. Drs D. Eckhart (toenmalig Voorzitter HOK) 

 
 
 
De gewaarmerkte Statuten met kenmerk - 022681vG.1bvG/HU - bevinden zich in het archief 
van de Stichting Haags Orgel Kontakt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 1 januari 2020 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting Haags Orgel Kontakt 
als volgt: 
 

Voorzitter: Hero de Boer 
Secretaris: Ed van Aken  
Penningmeester: Gert Jan Hol 
Lid / webmaster Erik Bakker 
Lid / onderst. penningm.: Jan Geelhoed 
Lid / artistiek adviseur Geerten van de Wetering 
 

 
Het HOK is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag  
onder nr 41151651 

 
 


