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1. BELEIDSPLAN 2017-2020 - Haags Orgel Kontakt
- de papieren versie wordt in achtvoud aangeleverd waarvan één exemplaar losbladig;
- een digitale versie (in pdf) wordt gezonden naar kunstenplan@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 2013-heden
1.3.
Plannen en activiteiten voor de periode 2017-2020
1.4.
Bedrijfsvoering

1.1. ALGEMENE INFORMATIE
1. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling

Haags Orgel Kontakt (HOK)

(indien afwijkend van de statutaire naam):

Statutaire naam instelling:

Stichting Haags Orgel Kontakt

Statutaire doelstelling:

Bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag

Aard van de instelling:

Muziekinstelling / Cultuurondersteunende
instelling / Erfgoedinstelling

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
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2. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

Henk Barnhard
secretaris
070 366 46 35 / 06 4891 8677
hbarnhard@hetnet.nl

3. Financiële gegevens aanvrager
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL97INGB0003417233
Stichting Haags Orgel Kontakt
NVT

4. Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:

Stichting
1973
Den Haag
41151651

5. Samenstelling directie/dagelijkse leiding
Naam:

Functie

NVT

NVT

In functie sinds:

Termijn
benoeming

6. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht
Bestuur: (aankruisen)

Raad van Toezicht
Bestuur

Naam:

Functie

In functie Termijn
Treedt af op
sinds:
benoeming (volgens rooster

Hero E.L. de Boer
Henk Barnhard
Gert Jan Hol
Jannie Barnhard -Vink
Jos Laus
Erik Bakker
Jan Geelhoed

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid/onderst. secretariaat
Artistiek Adviseur
Lid/onderst.pr.
Lid/fin.onderst.

11-04-2011
05-09-2007
01-01-2003
09-12-2010
17-11-2008
22-09-2014
09-02-2015

van aftreden):

Hero de Boer

Henk Barnhard

Gert Jan Hol

Jannie Barnhard
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4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Erik Bakker

01-01-2019
01-01-2020
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2016
01-01-2018
01-01-2019

Jan Geelhoed
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7. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2017-2020
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 46.225

Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage
van de gemeente voor 2017-2020:

€ 22.000

Gesubsidieerd i.h.k.v. het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
2013-2016 van de gemeente Den Haag?
(aankruisen)

ja, met een bedrag van:
€ 17.384 (peiljaar 2015, incl. trend)
nee

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en
zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Naam:

Henk Barnhard

Functie:

secretaris

Datum:

25 novemberr 2015

Plaats:

Den Haag

Handtekening:

Henk Barnhard

(zie voor machtiging: bijlage 4 “Bestuursverklaring’)

De locaties/kerken waarin het HOK opereert in de periode 2013-2016

Grote Kerk

Lutherse Kerk

Kloosterkerk
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1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2013-HEDEN
1. Inhoudelijk beleid (max. 4 pag.)
Missie, visie en doelstelling van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
Missie, visie en doelstellingen, omschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 zijn
hieronder weergegeven. De omschreven doelstellingen zijn vrijwel geheel gerealiseerd.
Uitzondering daarop vormen de ‘multiculturele concerten’, waarvoor de belangstelling, met
name door de doelgroep (de niet autochtone Hagenaar) gering bleef.
Een ander beleidsvoornemen dat het niet haalde hat verband met de samenwerking met het
Festival Classique, die het HOK v.a. 2014 niet meer opnam in de programmering.
Bij de omschrijvingen van de missie, visie doelstellingen en evaluatie is steeds de zelfde verdeling in
punten (1) t/m (6) gehanteerd. Bij de evaluatie is steeds aangegeven wat de ‘missie’ en ‘visie’ betrof

a. missie
De missie van het Haags Orgel Kontakt in het Haagse culturele veld enerzijds en de
Nederlandse orgelcultuur anderzijds kan het beste als volgt omschreven worden:
(1) Bevorderen van de kennismaking met de Haags orgelcultuur als cultureel erfgoed;
(2) Bevorderen van samenwerking tussen Haagse (orgel)cultuur-aanbieders;
(3) Positionering van Den Haag als orgelstad van betekenis in Nederland;
(4) Mede door educatie, interesse wekken voor het orgel en de orgelcultuur/-muziek;
(5) Informatie verzorgen en voorlichting geven m.b.t. de activiteiten van het HOK;
(6) Aansluiting zoeken bij het bredere veld van de klassieke muziek in Den Haag;
b. visie
De visie die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie heeft, is kort samengevat al volgt:
(1) Cultuur verbind de mens en verrijkt de samenleving;
(2) Samenwerking en een eenduidig beleid komt de (orgel)cultuur in Den Haag ten goede;
(3) Den Haag moet als ‘stad van vrede en recht’ ook meetellen in de orgelcultuur;
(4) Het orgel, als instrument, maar ook als cultuuruiting, heeft grote historische betekenis.
Dit gegeven heeft ook educatieve betekenis;
(5) Goede en brede voorlichting is essentieel voor de orgelcultuur in Den Haag;
(6) Muziek is een ultieme uiting van emotie. De orgelcultuur maakt deel uit van dit
gevoelen;
c. doelstellingen
De doelstellingen die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie en visie heeft zijn:
(1) Cultureel erfgoed -als muzikale compositie, artistieke interpretatie, gebruik van
muziekinstrumenten en ontsluiting van gebouwen- moet bewaard en gebruikt worden;
(2) Orgelconcerten in Den Haag mogelijk en maken o.a. door onderlinge samenwerking en
coördinatie, het geven van informatie en bemiddeling bij subsidieaanvragen;
(3) Het ‘op de kaart zetten’ -en houden- van de klinkend erfgoed in Den Haag en zorgen
voor een artistiek hoogstaand en internationaal gerespecteerd programma-aanbod;
(4) Het orgel als uniek instrument weer de respectvolle plaats laten innemen in het geheel
van de muziekcultuur. Met name door het organiseren van hoogwaardige artistiek
verantwoorde en cultureel interessante concerten. Maar ook door educatieprogramma’s, zoals het jaarlijkse ‘Kinderproject’ en de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dagen’;
(5) Het verzorgen van informatie in woord en beeld over de orgelcultuur in Den Haag via
digitale- en andere mediale kanalen, m.b.t. de aangesloten participanten;
(6) Het onderhouden van partnerschappen met andere cultuuraanbieders (zoals het
Koorenhuis en Festival Classique) op basis van projecten dan wel voor langere termijn.
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d. evaluatie
Het HOK is in de beleidsperiode 2013-2016 doorgegaan met de bestaande missie en visie en
heeft dat vormgegeven in een beleid met ambities en concrete doelstellingen die hiervan een
uitvloeisel waren. Evaluerend kan gesteld worden dat:
(1) er in HOK-verband, artistiek hoogstaande concerten zijn gerealiseerd in alle
aangesloten binnenstadslocaties, voor een -voor vrijwel iedere Hagenaar- betaalbare
toegangsprijs, waardoor velen kennis hebben kunnen maken met het Haagse culturele
erfgoed (missie) en de samenleving is verrijkt (visie);
(2) er middels het samenwerkingsverband doublures zijn voorkomen (missie) en de unieke
muzikale stijl- en karakterkenmerken, aanwezig in de diverse locaties, verder zijn
uitgewerkt en voor het publiek herkenbaar gemaakt in de programmering (visie);
(3) de positie van Den Haag, als ‘orgelcultuurstad van betekenis’ mede is versterkt
(missie) door het unieke samenwerkingsverband van het HOK (visie);
(4) de orgelcultuur van Den Haag in de belangstelling heeft gestaan (missie) en dat er
steeds meer is gedaan aan (orgel)cultuureducatie -met name voor basisschooljeugdmet projecten die steeds succesvol bleken en inmiddels jaarlijks plaats vinden (visie);
(5) de voorlichting en informatievoorziening door -o.a. de HOK-(concert)folder, de HOKwebsite en digitale nieuwsbrief en andere publicaties- steeds actueel waren (missie) en
hun doel en doelgroep ruimschoots hebben bereikt (visie);
(6) gebleken is dat samenwerking met de participanten steeds goed is verlopen (missie)
en dat ‘samenwerking in een breder kader’ vaak succesvol was (visie). Zij het dat deze
niet in alle gevallen een blijvend karakter had, zoals bij het Festival Classique, dat na
succesvolle jaren stopte met de samenwerking met het HOK.
(7) in 2013 het HOK zijn 40-jarig jubileum mocht vieren tijdens twee feestelijke concerten
in de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk, waarin het HOK zich uitgebreid kon
presenteren aan het in grote getale toegestroomde Haagse publiek (w.o. ook jeugd).
Ter gelegenheid van dit jubileum is een compositie-opdracht verstrekt aan de Haagse
componist Johann Th. Lemckert, die onder de titel ‘Haagse Gildebroeders Suite voor
orgel’ door alle HOK-organisten tijdens het jubileumconcert is uitgevoerd en op cd
gezet. Deze cd en de compositie in bladmuziek konden voor een zeer gereduceerde
prijs tijdens het jubileum aangeschaft worden.

2. Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod
Aard, positiekader, functie en publieksbeleid HOK
De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een uniek samenwerkingsverband van vijf
participerende, maar zelfstandige, cultuurinstellingen, werkend vanuit locaties in de Haagse
binnenstad.
In de periode 2013-2016 waren dit:
 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).
Het HOK fungeert in dit samenwerkingsverband als een paraplu waaronder de instellingen
een plaats hebben. Het HOK-bestuur geeft hier leiding aan.
a. positie in culturele sector
De positionering van het HOK in de Haagse culturele sector, maar ook in regionaal, nationaal
en internationaal perspectief, kon m.b.t. de beleidsperiode 2013-2016, het best als volgt
omschreven worden:
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(1) Mede door het belang op regionaal, nationaal en zelfs internationaal gebied van de
Haagse orgels en de meerwaarde die de samenwerking middels het HOK met zich
mee brengt, is het belang van het HOK in de Haagse culturele sector, hoewel
misschien klein van opzet, niet gering in uitwerking.
(2) Door het HOK georganiseerde orgelconcerten kennen, naast trouwe lokale en
regionale bezoekers, ook regelmatig bezoekers van buiten de regio en toeristen.
(3) Het ‘Internationaal Orgelfestival Grote Kerk Den Haag’ en de ‘Bätz orgelmaand’ in de
Lutherse Kerk, die jaarlijks 'onder de HOK paraplu' worden georganiseerd, hebben
inmiddels een prominentere plaats ingenomen. Niet alleen in lokaal en regionaal, maar
zelfs in internationaal opzicht. Mede door de medewerking van befaamde organisten
uit binnen- en buitenland, die graag komen concerteren in Den Haag.
b. functie in het culturele veld
De functie(s) die het HOK in het culturele veld heeft vervult kon het best omschreven worden
met de begrippen:
(1) Muziekinstelling: Onder verantwoordelijkheid van het HOK worden orgelconcerten in
de Haagse binnenstad georganiseerd.
(2) Cultuur ondersteunende instelling: Door concertcoördinatie, informatievoorziening
en onderhouden van contacten met o.a. de plaatselijke overheid, wordt d.m.v. het HOK
het samenwerkingsverband ondersteund van de binnen het HOK participerende
cultuuraanbieders/concertorganisaties.
(3) Erfgoed instelling: Mede door de inspanningen van het HOK is het mogelijk dat het
‘klinkend erfgoed’: de unieke en waardevolle instrumenten, zoals de orgels in Den
Haag, en de historische gebouwen waarin de orgels staan, toegankelijk zijn voor het
publiek. Ook de fin. bijdragen (b.v. middels huur), die door het HOK geleverd worden
voor de concerten, dragen bij aan het behoud van instrumenten en locaties.
(4) Educatie: Het HOK spant zich in om, binnen de bestaande mogelijkheden, veel te
doen aan educatie. Niet allen m.b.t. de jeugd via het jaarlijkse ‘Kinderproject’ en de
‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dagen’ voor alle leeftijden. Maar ook middels educatieve
publicaties en informatievoorziening tijdens concerten en de HOK website.
c. publieksbeleid
Het HOK is van mening dat de concertbezoeker recht heeft op kwalitatief goede en artistiek
hoogstaande muziek in een herkenbare context. Omdat het echter om (klassieke) orgelmuziek
gaat (soms in samenspraak met een andere instrument of kunstvorm) zal de gemiddelde
bezoeker gezocht moeten worden in de hoek van de liefhebber van klassieke muziek in het
algemeen en de orgelmuziek in het bijzonder (die overigens niet tot de ‘standaard
kerkbezoeker’ hoeft te behoren. Net zomin als orgelmuziek per definitie ‘kerkmuziek’ is)
Het publieksbeleid van het HOK is voornamelijk gericht op deze bevolkingsgroep die, hoewel
van alle leeftijden en culturele achtergrond, veelal de 30 reeds (ruim) gepasseerd.
(1) Publieksinformatie en concertaankondiging gebeurd d.m.v. de -in 2014 volledig
vernieuwde- website www.haagsorgelkontakt.nl, de maandelijkse digitale HOKnieuwsbrief en de jaarlijkse HOK-concert-folder -die in een oplage van 5000 verspreid
wordt in vele kerken, VVV’s, bibliotheken en andere openbare ruimten-.
(2) De concerttoegangsprijs in bewust laag gehouden (€ 10,- p/p, tot 15 jaar gratis), maar
bevindt zich aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde.
(3) Enkele multiculturele projecten, specifiek gericht op de niet westerse bewoners van
Den Haag -zoals een orgeluitvoering van de ‘Canto-Ostinato’ met derwisjdanser-,
werden wel door autochtone Hagenaars bezocht maar kende nauwelijks bezoekers
van allochtone afkomst en werden daarom niet gecontinueerd.
Anders was dit met het educatief project voor de basisschool (het ‘kinderproject’) dat
wel succesvol bleek, met name bij allochtone kinderen, en dus jaarlijks is voortgezet.
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3. Economische en/of maatschappelijke betekenis
Het HOK heeft, als samenwerkingsverband van orgelconcertaanbieders, in de periode 20132016 geen economische of maatschappelijke verbindingen aangegaan.
Wel zijn er partnerschappen op het culturele vlak geweest.
(1) Vanaf 2010 heeft het HOK bij het jaarlijkse ‘educatief project voor de basisschool’
samengewerkt met het Koorenhuis, educatief en cultureel centrum in Den Haag,
waarbij het HOK-project participeerde in het Koorenhuis-project ‘Leve(n)de Muziek’.
Er was echter geen economische relatie, betalings- of vergoedingsregeling met het
Koorenhuis. De HOK projecten werden steeds bekostigd uit eigen middelen, al dan
niet verkregen uit subsidies. De samenwerking met het Koorenhuis is steeds door
beide partijen als erg positief ervaren.
(2) Tot 2014 is er samengewerkt met het Festival Classique (FC), waarbij het HOK
participeerde in de FC programmering, met name m.b.t. concerten en projecten rond
het orgel, zoals ‘Kerkenpad’ en ‘Nach van Bach’, die beide succesvolle producties
bleken te zijn.
Ondanks dat de samenwerking steeds erg goed is geweest, is deze helaas door het
FC eenzijdig beëindigd toen het FC in 2014 overging naar een andere programmering
waarin het orgel geen rol meer speelde. Toezeggingen om hier in de toekomst op terug
te komen, zijn tot op heden helaas nog niet ingelost.
(3) Enkele participanten van het HOK (Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en Stichting
Muziek in de Gotische Zaal) maken bij hun programmering veelvuldig gebruik van de
samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Prinses Christinaconcours. Deze samenwerking is altijd positief verlopen.

4. Bedrijfsvoering
In het kader van het samenwerkingsverband van het HOK zijn vanaf 2013 jaarlijks zo’n 12
concerten financieel ondersteund vanuit de subsidiebijdrage van de gemeente Den Haag.
(1) De subsidiebijdrage werd gebruikt voor de uitgaven voor met name a) honoraria van
de concertgevers, b) huur voor de concertlocaties en c) bijkomende kosten, zoals
drukwerk voor programma’s en publicaties. Ook werd een gedeelte van de subsidie
gebruikt voor PR en administratieve kosten van het bestuur en voor (jeugd)educatie.
Van deze uitgaven zijn steeds jaaroverzichten aangeleverd.
(2) In bestuurlijk en organisatorisch opzicht kent het HOK geen betaalde krachten of
FTE’s. Alle medewerkers op bestuurlijk en organisatorisch gebied werken op basis van
(onbezoldigde) vrijwilligheid met de mogelijkheid van kostendeclaratie.
(3) Het HOK heeft de intentie om volgens de Code Cultural Governance en de Code
Culturele Diversiteit te opereren, binnen de haar ten dienst staande mogelijkheden.
a. Om een betere taakverdeling te waarborgen heeft het HOK bestuur een uitbreiding
ondergaan van 5 naar 7 personen (6 mannen en 1 vrouw) allen met een
Nederlandse nationaliteit en achtergrond.
b. De zittingsperiode van bestuursleden is vastgelegd in een rooster van aftreden en
beslaat een periode van vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.
c. Taken en verantwoordelijkheden van het HOK bestuur zijn vastgelegd in een
Huishoudelijk Reglement, dat wanneer nodig wordt geactualiseerd.
d. De leeftijdsopbouw binnen het HOK bestuur is medio 2015 van ca 53 tot 68 jaar.
Op 1 dec. 2015 was gemiddelde leeftijd van de HOK bestuursleden 60 jaar.
Ondanks dat er vele pogingen zijn gedaan om verjonging van het bestuur te
bewerkstelligen is dat tot op heden niet gelukt.
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1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2017-2020
1. Inhoudelijk beleid (max. 6 pag.)
Missie, visie en doelstelling van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
Missie, visie en doelstellingen in dit Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn voor een deel gelijk
aan die van voorgaande jaren. Wijzigingen en aanvullingen zijn tot stand gekomen na
grondige voorbereiding, bestudering en overleg.
Bij de omschrijvingen van de missie, visie doelstellingen en evaluatie is steeds de zelfde verdeling in
punten (1) t/m (6) gehanteerd. Bij de evaluatie is steeds aangegeven wat de ‘missie’ en ‘visie’ betrof

a. missie
De missie van het Haags Orgel Kontakt in het Haagse culturele veld enerzijds en de
Nederlandse orgelcultuur anderzijds omvat de volgende kernpunten:
(1) Bevorderen van de kennismaking met de Haags orgelcultuur en orgelpatrimonium als
cultureel erfgoed van hoogstaand artistieke en cultureel-historische waarde. Waarbij de
herkenbare karakter-, klank- en stijleigenschappen van de verschillende instrumenten
in het orgelbezit in Den Haag wordt benadrukt;
(2) Bevorderen van samenwerking tussen Haagse (orgel)cultuur-aanbieders, niet alleen in
de Haagse binnenstad, maar ook daarbuiten;
(3) Positionering van Den Haag als orgelstad van betekenis waarin artistieke kwaliteit,
samenwerking en kennisuitwisseling hoog in het vaandel staan;
(4) Mede door educatie interesse wekken voor het orgel als instrument waarop muziek uit
vele stijlperioden vertolkt kan worden: van zeer oud tot zeer nieuw, maar ook als
instrument van hoge technische, architectonische en cultuurhistorische waarde;
(5) Informatie verzorgen en voorlichting geven over de orgelcultuur, in het bijzonder m.b.t.
de activiteiten van het HOK, door middel van geschreven tekst en digitale media;
(6) Aansluiting zoeken bij het bredere veld van de klassieke muziek in Den Haag door
onderling overleg en samenwerking, maar ook door gebruikmaking van andere
muziekinstrumenten en meerdere kunstvormen in combinatie met het orgel;
b. visie
De visie die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie heeft, is kort samengevat als volgt:
(1) Cultuur, in al zijn varianten met soms spannende en verrassende mogelijkheden,
verbind de mens en verrijkt de samenleving;
(2) Een eenduidig en helder beleid komt de orgelcultuur in Den Haag ten goede.
De verruimde samenwerking, die het HOK voor ogen staat, is daaraan dienstbaar;
(3) Den Haag moet als ‘stad van vrede en recht’ ook meetellen in de orgelcultuur van
Nederland en daarbuiten. Internationaal gerichte concerten en festivals kunnen daar
een niet te onderschatten bijdrage aan leveren;
(4) Het orgel, als instrument en cultuuruiting, is van grote historische betekenis in de
muziekcultuur in Nederland. Orgelconcerten zullen dus voor ieder betaalbaar moeten
zijn. Het HOK hecht daarbij grote waarde aan educatie, niet slechts voor de orgelliefhebber, maar ook voor hen die de orgelcultuur niet kennen en zeker bij de jeugd;
(5) Niet slechts de achterban, maar de gehele Haagse burgerij heeft recht op goede
voorlichting, ook op het gebied van de orgelcultuur in de stad;
(6) Muziek is een ultieme uiting van emotie. De orgelcultuur maakt deel uit van dit
gevoelen en zal dus voor ieder toegankelijk moeten worden gemaakt;
c. doelstellingen
De doelstellingen, die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie en visie heeft, zijn:
(1) Het cultureel erfgoed, in de breedste zin van het woord -zowel in de vorm van muzikale
compositie, artistieke interpretatie, gebruik van muziekinstrumenten en ontsluiting van
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

gebouwen- beschikbaar maken en bewaren voor Den Haag.
Het HOK wil dit doen door het organiseren van zo’n 50 orgelconcerten op 7 locaties in
de Haagse binnenstad, waarvan er 15 middels subsidie gefinancierd worden;
Het grote aanbod van de orgelconcerten in Den Haag mogelijk en toegankelijk maken
voor het publiek o.a. door onderlinge samenwerking, coördinatie (ter voorkomen van
doublures) het geven van informatie en bemiddeling bij subsidieaanvragen;
Het ‘op de kaart zetten’ -en houden- van de ‘orgellocaties’ in Den Haag en zorgen voor
een artistiek hoogstaand en internationaal gerespecteerd programma-aanbod.
Met name door concertproducties als het ‘Internationaal Orgelfestival Grote Kerk’, de
‘Bätz-orgelmaand’, waarin het beroemde Bätz-orgel van de Lutherse Kerk centraal
staat en het ‘Internationaal Symfonisch Orgelfestival Den Haag’ in de Elandstraatkerk;
De orgels in Den Haag, met name die van de participanten, laten meeklinken in het
Nederlandse orgelpatrimonium, door het organiseren van artistiek hoogwaardige en
cultureel interessante concert- en educatie-programma’s.
Hierbij zal veel aandacht zijn voor educatie, zoals bij a) het ‘educatieve project voor de
basisschool’ waaraan jaarlijks gemiddeld 6 leergroepen deelnemen; b) de ‘kom-in-de(orgel)kas(t)-dagen’ waarbij het orgel wordt ‘opengesteld’ en de organist gastheer is op
‘zijn’ orgel en c) programma-informatie voorafgaand aan de concerten.
In woord en beeld verzorgen van informatie m.b.t. de orgelcultuur in Den Haag en de
aangesloten participanten in het bijzonder, waarbij d.m.v. de jaarlijkse HOK (concert)folder, de HOK website en facebook en de digitale HOK-nieuwsbrief veel informatie
wordt gegeven over de concerten en andere activiteiten van het HOK;
Samenwerkingsverbanden trachten aan te gaan met andere cultuuraanbieders, zoals
het Koorenhuis en wellicht weer het Festival Classique op basis van projecten voor
kortere of langere termijn. Maar ook met het Residentie Orkest en andere ensembles
en kunstbeoefenaars en kunstvormen (dans, mime, film, e.d.)

d. Ambities en Speerpunten 2017-2020
Het HOK heeft voor de beleidsperiode 2017-2020 de volgende Speerpunten geformuleerd:
(1) HOK opwaarderen naar ‘orgelplatform voor Haagse binnenstad’;
a) het HOK heeft de ambitie om, van louter overlegorgaan van vijf concertaanbieders
in de Haags binnenstad, te worden tot een breed ‘platform voor de orgelcultuur’ voor
(uiteindelijk) geheel Den Haag;
b) contacten met andere cultuuraanbieders in Den Haag zullen geïntensiveerd worden;
(2) Uitbreiding aantal HOK-participanten mogelijk maken;
a) het HOK zal openstaan voor samenwerking en participatie met meer (zo niet alle)
orgelconcertaanbieders in de binnenstad en in de toekomst, daarbuiten, criteria bij
participatie zal zijn:
 het ‘werkterrein’ van de nieuwe participant zal vooralsnog bij voorkeur liggen in
de Haagse binnenstad of hieraan grenzend gebieden of gerelateerde locaties;
 de nieuwe participant zal over een actieve concertcommissie (of cultuurstichting)
beschikken met voldoende levensvatbaarheid voor meerdere jaren;
 dat er een professionele organist actief zal zijn bij de nieuwe participant;
 dat de participant reeds bewezen heeft met zekere regelmaat een artistiek
verantwoorde programmering te verzorgen;
 dat de nieuwe participant bereid is zich te conformeren met het huidige
(coördinatie)beleid, samenwerkingsprofiel van het HOK;
b) de hoogte van de subsidie, die nu gerelateerd is aan 5 participanten, zal bij toename
van het aantal participanten -en de ruimere opzet naar breder platform-, moeten
worden verhoogd naar een meer acceptabel niveau;
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c) opzet bij de uitbreiding is dat het totale aantal orgelconcerten niet zal toenemen,
maar eerder verminderen en aantrekkelijker worden voor het publiek. Waarbij de
mogelijkheid van ‘sanering’ van het totale aantal concerten onderzocht zal worden;
(3) Nieuwe mogelijkheden locatie en programmering zoeken;
a) nieuwe participanten scheppen nieuwe mogelijkheden m.b.t. locatie en/of orgel en
coördinatie, deze mogelijkheden zullen verder ontwikkeld worden;
b) nieuwe grenzen zoeken, passend bij de locatie(s), bij het gebruik van andere
instrumenten en kunstvormen in combinatie met het orgel;
(4) PR/folder/website waar nodig aanpassen aan nieuwe visie;
a) blijvend onderzoeken of de gegeven informatie, actueel en duidelijk is;
b) onderzoeken of de HOK-folder, naast concertinformatie, meer informatie kan en
moet bevatten over de geprogrammeerde orgels en/of concertthema’s;
(5) Bezoekers enquêteren op wensen concertvorm/-programmering;
a) er zal een enquête worden uitgezet onder de huidige concertbezoekers, m.b.t. hun
beleving van de concerten en event wensen voor de toekomst.

2. Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod
Aard, positiekader, functie en publieksbeleid HOK
De Stichting Haags orgel Kontakt (HOK) is sinds 1973 een samenwerkingsverband van 5
participerende cultuurinstellingen in de Haagse binnenstad. Te weten:
 Stichting Orgelconcerten Grote Kerk,
 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk,
 Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk,
 Commissie Concerten St. Jacobuskerk,
 Stichting Muziek in de Gotische Zaal (van de Raad van State)
In 2017 en de jaren daarna wil het HOK het aantal participanten uitbreiden met:
 Stichting Orgelconcerten Elandstraatkerk
 Commissie orgelactiviteiten Nieuwe Kerk (nieuw op te richten)
 Nog nader toe te voegen cultuuraanbieders
Genoemde instellingen participeren of zullen gaan participeren binnen het HOK als
zelfstandige instelling met blijvende verantwoordelijkheid voor hun eigen werkzaamheden,
zoals het organiseren van concerten en andere activiteiten binnen hun statutaire
mogelijkheden en de vastgelegde afspraken binnen de HOK statuten.
Met dien verstande dat de coördinatie van de concertdata, en afstemming van concertprogrammering, door het HOK bestuur (concertcoördinator) zal worden verzorgt.
Het HOK fungeert daarbij als het ware als een paraplu waaronder de instellingen een plaats
hebben dan wel het platform van waaruit zij opereren. Het bestuur geeft hier leiding aan.
a. 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:
(1) Mede i.v.m. de betekenis op regionaal, nationaal en zelfs internationaal gebied van
meerdere orgels binnen de HOK-participatie en de meerwaarde die de samenwerking
binnen die participatie met zich mee brengt, is het belang van het HOK in de Haagse
culturele sector niet gering.
(2) De in het kader van het HOK georganiseerde (orgel)concerten kennen, naast lokale en
regionale bezoekers, zelfs (vaste) bezoekers van buiten de regio. Maar regelmatig ook
toeristen en passanten. De lunchconcerten in de Kloosterkerk en Gotische Zaal iedere
woensdag van de maand worden gemiddeld door zo’n 100-120 bezoekers bezocht.
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(3) Het ‘Internationaal Orgelfestival Grote Kerk Den Haag’ en de ‘Bätz orgelmaand’ in de
Lutherse Kerk, die jaarlijks 'onder de HOK paraplu' worden georganiseerd, maar ook
het ‘Internationaal Symfonisch Orgel Festival Den Haag’ van de nieuwe participant
Stichting Orgel Elandstraatkerk, hebben inmiddels een prominentere plaats
ingenomen. Niet alleen in lokaal en regionaal, maar zelfs in internationaal opzicht.
Mede door de medewerking van befaamde organisten uit binnen- en buitenland, die
graag komen concerteren in Den Haag.
(4) Door de participatie in het educatief Koorenhuis-project ‘Leve(n)de muziek’ heeft het
HOK ook een plaats ingenomen te midden van andere Haagse cultuurinstellingen
zoals het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.
b. functie in het culturele veld
De functie(s) die het HOK in het culturele veld vervult zijn vrijwel gelijk gebleven met die van
de vorige beleidsperiode en kunnen het best omschreven worden met de termen:
(1) Muziekinstelling: Onder verantwoordelijkheid van het HOK worden orgelconcerten in
de Haagse binnenstad georganiseerd.
(2) Cultuur ondersteunende instelling: Door concertcoördinatie, informatievoorziening
en onderhouden van contacten met o.a. de plaatselijke overheid, wordt d.m.v. het HOK
het samenwerkingsverband van vijf participerende cultuuraanbieders/
concertorganisaties ondersteund.
(3) Erfgoed instelling: Mede door de inspanningen van het HOK is mogelijk dat unieke en
waardevolle instrumenten, als de pijporgels in Den Haag, 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.
(4) Educatie: Het HOK spant zich in om, binnen de bestaande mogelijkheden, veel te
doen aan educatie. O.a. door het jaarlijkse ‘Educatieve project voor de basisschool’ en
de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dagen’ voor alle leeftijden, waarbij de organist gastheer is
op ‘zijn’ orgel en veel aandacht is voor publieksvoorlichting en demonstratie. Maar ook
via informatievoorziening tijdens concerten en via de website.
Onderzocht wordt nog of educatie voor het voortgezet onderwijs goed te realiseren zal
zijn, waarbij vooral gedacht wordt aan het technisch onderwijs. (een orgel is techniek)
c. publieksbeleid
Het HOK is, evenals voorgaande jaren, van mening dat de concertbezoeker recht heeft op
kwalitatief goede en artistiek hoogstaande muziek in een herkenbare context.
Het zal dan in de eerste plaats gaan om orgelcultuur -in de breedste zin van het woord- uit
verleden en heden, maar ook hieraan gerelateerde kunstvormen, zoals zang, dans, mime,
film, e.d. zullen in combinatie of in afwisseling met het orgel, geprogrammeerd worden.
Het orgel heeft veelal een imago Zwaar, Statig en Saai te zijn en slechts geschikt voor
kerkelijke en sacrale muziek.
Het HOK zal zich inspannen om dit imago doorbroken te krijgen. Echter zonder daarbij aan
(artistieke) kwaliteit in te leveren. De samenwerking met andere, soms onverwachte en
ongebruikelijke, muziekinstrumenten en kunstvormen kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Het publieksbeleid van het HOK, m.b.t. de orgelconcerten, zal in eerste instantie zijn gericht
op de ‘traditionele liefhebber’ van klassieke (orgel)muziek.
Maar er zal ook aandacht zijn voor ‘potentiele liefhebbers’ van muziek in de breedste zin.
Waarbij het HOK zich tot doel stelt om de orgelcultuur uit zijn ‘stoffige imago’ te halen en het
orgel en de orgelmuziek weer de plaats te geven die een ‘koninklijk instrument’ verdiend.
Wellicht zal dit voor de traditionele orgelliefhebber als schokkend ervaren kunnen worden.
Maar het HOK is van mening dat sommige grenzen -in ieder geval- verkend moeten worden.
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Het publieksbeleid zal in ieder geval de volgende elementen bevatten:
(1) Publieksinformatie en concertaankondiging zullen vooral plaatsvinden via:
a. de website www.haagsorgelkontakt.nl die informatie geeft over Concertdata,
concertprogramma’s en de uitvoerenden (via de concertagenda); Concertlocaties,
Concertorgels (alg. informatie en dispositie); Orgels in Den Haag (idem); Maar ook
globale informatie van niet bij het HOK aangesloten orgelconcert-aanbieders.
b. de digitale HOK-nieuwsbrief, die als regel maandelijks verschijnt en info versterkt
over komende concerten en andere activiteiten ‘van onder de HOK paraplu’.
c. de jaarlijkse HOK-concert-folder met informatie over het jaarprogramma (datums en
uitvoerenden), en in een oplage van 5000 verspreid wordt in vele kerken, VVV’s,
bibliotheken en andere openbare ruimten.
- Onderzocht zal worden of de HOK-folder nog verbeterd kan worden, door
uitbreiding of juist vereenvoudiging.
d. activiteit- of concert-gerichte flyers, met korte info over de betreffende activiteit of
concert en de betreffende datum, die in grote aantallen verspreid kunnen worden.
e. de concertaffiches, waarbij het ingezette beleid om meer aandacht te schenken aan
de uitgave en verspreiding van concert-affiches, zal worden voortgezet.
- Onderzocht zal worden hoe een bredere en efficiëntere verspreiding van de
affiches (financieel) mogelijk is.
- Ook wordt onderzocht of affiches in eigen beheer ontworpen moeten worden.
- Al naar de uitkomst van deze onderzoeken zal passend beleid ontwikkeld en
uitgevoerd worden.
(2) De toegangsprijs voor de concerten zal, zolang dit mogelijk is, blijven op het huidige
lage niveau van € 10,- p/p met gratis toegang tot 15 jaar. (Deze toegangsprijs zit aan
de bovenrand van het landelijk gemiddelde voor orgelconcerten).
(3) Voor specifieke HOK projecten, zeker voor die welke ‘grens-verkennend’, zijn zal een
speciaal publieksbeleid gehanteerd worden, meer gericht op een ruimer publiek.
(4) Voor educatieve projecten, zoals de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dagen’ zal een
publieksbeleid worden gehanteerd, gericht op zowel orgelliefhebbers als toevallige
passanten en toeristen, zowel jong als oud.
(5) Voor de ‘Educatieve projecten voor de basisschool’ en zeker voor dat van het
middelbaaronderwijs, zal een (nieuw) publieksbeleid worden ontwikkeld voor scholen,
ouders, grootouders en geïnteresseerden.

3. Economische en/of maatschappelijke betekenis
Het zal voor het HOK, als samenwerkingsverband van orgelconcertaanbieders, een uitdaging
zijn om economische of maatschappelijke verbindingen aan te gaan.
In dit kader wil het HOK zich inspannen om mogelijkheden te onderzoeken of formules te
vinden waarin deze verbindingen mogelijk en effectief zullen zijn. Hierbij wordt gedacht aan:
(1) het aanbieden van concert- of informatie/educatiemogelijkheden aan (grote) bedrijven
in Den Haag (zoals b.v. Shell, Siemens e.d.) en overheidsinstellingen ten bate van hun
personeelsactiviteiten;
(2) het promoten van concerten en verzorgen van informatie en educatieve projecten aan
onderwijsinstellingen om jongeren kennis te laten maken met het orgel als uniek
multifunctioneel muziekinstrument dat voor veel muziek toepasbaar is, ook in
combinatie met andere kunstvormen (‘Het orgel is niet saai, maar kan swingen’);
(3) samenwerking met de Stichting Musica Antica da Camera en de Volksuniversiteit Den
Haag, in het kader van cursussen oude muziek, verkeren in een stadium van
onderzoek naar mogelijkheden. Het HOK staat open voor ontwikkelingen die een
vruchtbare samenwerking mogelijk maken.
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De huidige verbanden op cultureel gebied zullen gehandhaafd blijven en waar mogelijk
geïntensiveerd. Het betreft hier:
(1) Samenwerking met het Koorenhuis, educatief en cultureel centrum in Den Haag, in het
educatief project voor de basisschool waarbij het HOK project participeerde in het
Koorenhuis-project ‘Leve(n)de Muziek’;
(2) In dit kader zal meegenomen worden de nieuwe ontwikkelingen in het cultuuronderwijs
m.b.t. de verandering van aanbod van cultuur (door de cultuurinstellingen) naar vraag
(vanuit de onderwijsinstellingen);
(3) De samenwerking met het Festival Classique (FC), waarbij het HOK participeert in de
FC programmering, zal zo mogelijk weer worden aangegaan;
(4) De samenwerking met Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Prinses Christinaconcours, door HOK-participanten Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en Stichting
Muziek in de Gotische Zaal, zal zo mogelijk worden voortgezet.

4. Bedrijfsvoering
In de periode 2017-2020 wil het HOK overgaan tot uitbreiding van het aantal participanten,
van 5 naar 7 of wellicht meer. Waardoor het aantal gesubsidieerde concerten eveneens zal
toenemen van 12 naar 15 of meer concerten per jaar. Ook zal meer geld nodig zijn voor PR.
Met als gevolg dat een hoger subsidiebedrag gevraagd wordt, te weten: € 22.000,- per jaar.
(1) De subsidiebijdrage zal gebruikt voor uitgaven voor met name huurkosten voor de
concertlocaties, honoraria van de concertgevers en bijkomende kosten, zoals PR,
drukwerk voor programma’s en publicaties. Ook zal een gedeelte van de subsidie
gebruikt voor en administratieve kosten van het bestuur en voor (jeugd)educatie.
Van de uitgaven zal steeds verantwoording worden gedaan in jaarverslagen.
(2) Op bestuurlijk en organisatorisch vlak kent het HOK geen betaalde krachten of FTE’s.
Alle medewerkers op bestuurlijk en organisatorisch gebied werken op basis van
(onbezoldigde) vrijwilligheid met de mogelijkheid van kostendeclaratie. Ook in de
periode 2017-2020 zal hierin geen verandering optreden.
(3) De financiën van het HOK, voornamelijk bestaande uit inkomsten door subsidie, wordt
door de penningmeester van het HOK beheert. Binnen het bestuur is een eventuele
vervanging van deze functie voorzien. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt
de administratie van de penningmeester gecontroleerd. Ook ontvangen het bestuur, de
participanten en de subsidieverstrekkers een financieel jaaroverzicht. De gemeente
ontvangt daarnaast regelmatig halfjaarlijkse overzichten.
(4) Het HOK heeft de intentie om volgens de Code Cultural Governance en de Code
Culturele Diversiteit te opereren, binnen de haar ten dienst staande mogelijkheden.
a. Om een betere taakverdeling te waarborgen is het HOK-bestuur uitgebreid naar 7
bestuursleden (6 mannen en 1 vrouw) allen met een Nederlandse achtergrond.
b. Bestuursleden worden ofwel voorgedragen uit de participanten, dan wel door het
bestuur aangezocht, waarbij vooral wordt gekeken naar bestuurlijke kennis, kunde
en ervaring en kennis van- en betrokkenheid bij de orgelcultuur.
c. De zittingsperiode van bestuursleden is vastgelegd in een rooster van aftreden en
beslaat een periode van vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.
d. Taken en verantwoordelijkheden van het HOK-bestuur zijn vastgelegd in een
Huishoudelijk Reglement dat waanneer nodig wordt geactualiseerd.
e. Omdat de uitvoering van de taken van het HOK bestuur veel tijd vergt, tijd die als
regel ontbreekt als men (nog) aan het arbeidsproces deelneemt, bestaat het HOKbestuur voor een gedeelte uit mensen die deze verplichting niet (meer) hebben.
Uiteraard heeft dit een verhoging van de gemiddelde leeftijd tot gevolg. Dit wordt
echter op geen enkele manier als negatief ervaren.
Wel zal het bestuur zich inzetten om zo veel mogelijk verjonging te ondergaan.
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1.4. BEDRIJFSVOERING
A. Organogram
Onderstaand het organogram van het HOK, waarbij opgemerkt moet worden dat het HOKbestuur geen hiërarchische relatie heeft met haar participanten. Deze kunnen onafhankelijk
besluiten nemen en zijn geen bestuurlijke verantwoording schuldig aan het HOK bestuur,
maar passen zich wel aan bij de coördinatievoorstellen van het bestuur.
Omgekeerd legt het HOK-bestuur op beleidspunten wel verantwoording af aan de Algemene
vergadering met de participanten, die twee maal per jaar plaatsvinden.
Doel, taak, middelen en tenaamstelling zijn geregeld in de Stichting-Statuten.
Relatieverhoudingen, bestuurssamenstelling en - taken, wijze van besluitvorming, onderlingeen gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Bestuur Haags Orgel Kontakt

participant:
Stichting
Orgelconcerten
Grote Kerk

participant:
Stichting
Cultuur en
Muziek
Lutherse Kerk

participant:
…

participant:
Stichting
Kunstcentrum
Kloosterkerk

participant:
Stichting
Orgelconcerten
Elandstraatkerk

participant:
Commissie
Concerten
St. Jacobuskerk

participant:
Comité (i.o.)
Orgelconcerten
Nieuwe Kerk

participant:
Stichting
Muziek in de
Gotische Zaal

participant:
…

Het HOK kent , zowel bij het bestuur als bij de participanten geen betaalde krachten en werkt
uitsluitend met vrijwilligers.
Onkosten, gemaakt in verband met werkzaamheden voor het HOK, kunnen worden
gedeclareerd en worden, binnen vastgestelde kaders, vergoed uit de HOK-middelen.
De organisten in dienst van de in het HOK participerende locaties zijn wel professionals die
tot de beste van Nederland, en zelfs daarbuiten, gerekend mogen worden. Dit zijn:
voor de Grote Kerk: Ben van Oosten
voor de Lutherse Kerk: Aart Bergwerff
voor de Kloosterkerk: Geerten van de Wetering
voor de St. Jacobuskerk: Jos Laus
voor de Gotische Zaal: Jos van der Kooy
voor de Elandstraatkerk: Ed van Aken (titularis) en Bert den Hertog (als concertorganist)
voor de Nieuwe Kerk is op dit moment nog geen titulair organist benoemd

Ben van Oosten

Aart Bergwerff

Geerten v.d. Wetering

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Haags Orgel Kontakt

Jos Laus

Jos v.d. Kooy

Bert den Hertog

Pagina 17 van 30

B. Toelichting bij de organisatiestructuur






Zakelijke leiding HOK
o

De zakelijke leiding van de concertorganisaties berust bij de besturen van de
participerende Stichtingen/Commissies.
Die van de HOK Themaconcerten bij het HOK-bestuur

o

De zakelijke leiding van het HOK (als overkoepelend orgaan) berust bij het HOKbestuur 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.

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 vergaderschema.

o

2 maal per jaar (als regel in maart en oktober/november) vergaderd het HOKbestuur samen met (vaste) afgevaardigden van de participerende instellingen, w.o.
de titulair organist/artistiek adviseur van de participerende instelling.






In maart wordt het voorgaande jaar geëvalueerd, het jaarverslag vastgesteld en
ideeën voor het nieuwe seizoen aangedragen.
In okt./november wordt het vergaderschema, het nieuwe jaarplan en de
concertdata voor het komende jaar vastgesteld. Ook wordt de opzet voor de
HOK-folder gemaakt en de actiepunten voor het komende jaar doorgelopen.
Van beide vergaderingen wordt uitgebreid verslaglegging gedaan, die op de
eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.

Wijze van verantwoording directie bij bestuur / Raad van Toezicht
o

Het HOK kent geen directie (zie organogram)
Als bestuursleden optreden krachtens een mandaat van het bestuur, leggen zij
verantwoording af bij het bestuur van het HOK tijdens een bestuursvergadering.

o

Van de visie, beleidsvoornemens en beleidsuitvoering van het HOK-bestuur wordt
verantwoording afgelegd in de vergaderingen met de HOK-participanten.

C. Personeel

aantal uren van een volledige werkweek:
Totaal aantal FTE:
- waarvan met vast contract
- waarvan met tijdelijk contract
- waarvan inhuur
Aantal stagiaires
Aantal vrijwilligers

FTE in 2014
realisatie
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
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Aantal
personen
(in 2014)
-NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
5 in HOK-best.
Ca 20 bij de
participanten

FTE in 2017

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
7 in HOK-best.
Ca 20 bij de
participanten
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D. Risico’s
 Bedrijfsrisico’s HOK
o Het HOK heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar heeft wel financiële
verplichtingen t.o.v. concertlocaties en concertgevers..
 het annuleren van een concert zal financiële gevolgen hebben m.b.t. de
concertlocatie en/of de concertgever;
 wijzigingen in programmering van data en/of concertgevers;
 schade, toegebracht aan een orgel, inboedel en/of locatie, als gevolg van HOK
activiteiten.


Risico beperkende maatregelen
o Het HOK waakt er zoveel mogelijk voor risicovolle projecten te vermijden.
Ook is er het beleid om..
 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;
 bij concerten en projecten altijd aan te geven dat wijzigingen worden
voorbehouden;
 voor de Wettelijke Aansprakelijkheid van haar bestuursleden een verzekering
af te sluiten en dit tevens te adviseren m.b.t. de HOK-participanten;

E. Investeringen
 Geplande investeringen periode 2017-2020
o Het HOK als organisatie bezit of beheerd geen onroerende- of roerende goederen.
De onroerende- of roerende goederen waar de participanten gebruik van maken
(zoals de locaties/kerken en orgels) is in beheer of eigendom van de beherende
instanties.
o De totale investering voor de doorgaande werkzaamheden van het HOK, waarvoor
subsidie wordt aangevraagd zal in de orde van grote van ca. € 45.000,- per jaar uit
komen.
o In de periode 2017-2020 zal tevens geïnvesteerd worden in het maken van
video/audio demonstratiemateriaal van de HOK orgels en organisten.
De kosten zin voorlopig geraamd op niet meer dan € 1000,- en zullen uit de
algemene middelen worden betaald.


Financiering investeringen periode 2017-2020
o Het HOK wil de investeringen voor 2017-2020 financieren middels..
 inkomsten uit recettes en vrijwillige bijdragen (uit collectes) van de concerten;
 donaties en bijdragen uit fondsen zoals die van..
- Fonds 1818 (kinderproject /specifieke projecten)
- Prins Bernhard Cultuurfonds (specifieke projecten)
- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (specifieke projecten)
- Debmann Foundation (kinderproject)
- Stichting Boschuysen (kinderproject)
- Fonds Zabawas (specifieke projecten)
- Andere nog te werven fondsen (voor specifieke projecten)
 gemeentelijke subsidies
o Het HOK heeft geen vermogen en bouwt in principe geen reserves op.
Alle inkomsten, hoe dan ook verkregen, worden jaarlijks aangewend voor de
voortgaande werkzaamheden in het kader van doel en taak van het HOK.
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2. FINANCIËLE GEGEVENS
Meerjarenbegroting 2017-2020 en Balans 2013-2014 Haags Orgel Kontakt
2.1. Meerjarenbegroting 2017-2020
BATEN
A

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten
A.1
Publieksinkomsten (specificatie):
-kaartverkoop, uitkopen, partage etc. in:
-Den Haag
-de rest van Nederland
-het buitenland
-horeca
-verkoop
A.2
Sponsorinkomsten
-algemeen
-projectgebonden
A.3
Overige directe opbrengsten
(specificatie):
- ..
- ..
Indirecte opbrengsten
A.4
Diverse inkomsten (specificatie):
- rente
- ..
A.5
Bijdragen uit private middelen
(specificatie):
-particulieren (incl. vriendenstichtingen)
-bedrijven
-private fondsen
-goede doelenloterijen
B SUBTOTAAL SUBSIDIES
B.1.1
Meerjarige subsidie ministerie OCW
B.1.2
Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
B.2
Meerjarige subsidie provincie
B.3.1
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag
B.3.2
Overige subsidies gemeente Den Haag
(specificatie naar dienst en doel)
B.4.
Overige subsidies en bijdragen uit
publieke middelen
Som der baten (A+B)
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Begroting
2017
€ 21.225,-

Realisatie
2014
€ 19.085,-

Prognose
2015
€ 19.625,-

€ 5.200,-

€ 4.528,-

€ 4.500,-

€ 5.200,€ 16.000,€ 7.000,€ 9.000,geen

€ 4.528,€ 4.500,€ 14.523,- € 125.210,€ 6.300,€ 6.100,€ 8.223,€ 9.000,geen
geen

€ 25,€ 25,-

€ 34,€ 34,-

€ 25,€ 25,-

geen

geen

geen

€ 25.000,€ 3.000,€ 22.000,-

€ 19.966,€ 2.750,€ 17.066,-

€ 18.716,€ 1.650,€ 17.066,-

-

€ 150,-

-

€ 46.225,-

€ 39.051,-

€ 38.341,-
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LASTEN
C
C.1

C.2

D
D.1

D.2

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel (specificatie):
-directie
-secretariaat
-personeelszaken
-financiële zaken
- ..
Beheerlasten materieel (specificatie):
-huisvesting
-organisatiekosten
-algemene publiciteitskosten
-afschrijvingen
-..
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel
(specificatie):
-artistieke leiding
-uitvoerend kunstenaars
-collectiebeheer
-talentontwikkeling
-educatie
- ..
Activiteitenlasten materieel (specificatie):
-zaalhuur (voor repetities en
uitvoeringen)
-collectiebeheer
-talentontwikkeling
-educatie
-reis- en transportkosten
-specifieke publiciteitskosten
-vergunningen
- ..
Som der lasten (C+D)
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
SALDO rentebaten en - lasten
SALDO buitengewone baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

Resumé personeelskosten
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)
-waarvan op vast contract
-waarvan op tijdelijk contract
-waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)
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Begroting
2017
€ 6.000,€ 1.100,€ 450,€ 660,€ 4.890,€ 2.600,€ 2.290,€ 40.225,€ 11.000,-

Realisatie
2014
€ 7.968,€ 1.038,€ 424,€ 614,€ 6.930,€ 2.326,€ 4.604,€ 31.084,€ 9.225,-

Prognose
2015
€ 5.540,€ 1.040,€ 400,€ 640,€ 4.500,€ 2.500,€ 2.000,€ 32.801,€ 9.400,-

€ 11.000,€ 29.225,€ 22.000,€ 3.500,€ 3.725,€ 46.225,-

€ 9.225,€ 21.859,€ 17.754,€ 2.364,€ 1.741,€ 39.051,-

€ 9.400,€ 23.401,€ 19.000,€ 2.400,€ 2.001,€ 38.341,-

€ 10.263,€ 10.263,-
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2.2. Balans 2013 en 2014
Activa
Immateriële
vaste activa
Materiële
vaste activa
Financiële
vaste activa
Totale vaste
activa

2013
-

2014 Passiva
- Algemene reserve

-

- Bestemmingsreserve(s)
- Voorzieningen

-

- Totaal eigen
vermogen

Voorraden

-

- Aankoopfonds (musea)

Vorderingen

-

Effecten

TOTALE
ACTIVA

2014
€ 383,-

€ 1.423,-

€ 1.423,-

-

-

€ 1.806,-

€ 1.806,-

-

-

– gespecificeerd

-

Liquide
middelen
Totale
vlottende
activa

2013
€ 383,-

€ 261,-

-

€ 15.551,-

€ 16.904,-

€ 17.357,-

Totale langlopende
schulden
€ 18.449,- Totale kortlopende
schulden
€ 18.710,-

-

- TOTALE PASSIVA

€ 17.357,-

€ 18.710,-

€ 17.357,-

2.3. Toelichting bij de begroting
Publieksinkomsten bestaan uit ontvangen toegang concerten. Als regel á € 10,- pp.
(volle prijs) en € 8,- pp. (gereduceerde prijs voor 65+ en CJP)
A.2
Sponsorinkomsten zijn er vanwege particuliere fondsen en worden aangewend voor de
alg. werkzaamheden. Voor bijzondere projecten (zoals het ‘Kinderproject’) worden
projectgerichte donaties aangevraagd en gebruikt.
B.1.2 Meerjarige subsidie Cultuurfondsen betreft subsidie uit particuliere fondsen voor b.v.
het educatieve kinderproject.
C.1
Beheerlasten personeel betreffen secretariaatskosten en gedeclareerde onkosten van
HOK-bestuursleden.
C.2
Beheerlasten materieel betreffen kosten gemaakt voor de organisatie (vergaderkosten
e.d. van participanten en bestuur) en alg. kosten voor PR (website, HOK-folder, e.d.)
D.1
Activiteitenlasten personeel betreffen de honoraria van concertgevers (organisten e.d.)
D.2
Activiteitenlasten materieel betreffen de kerkhuur (voor de concerten) en specifieke PR
kosten (concertaankondigingen e.d., affiches, advertenties e.d.) en kosten voor
uitvoerings- en muziekrechten (BUMA/STEMRA)
A.1

2.4. Toelichting bij de balans
Onder Bestemmingsreserve wordt begrepen de reserve nodig voor het kinderproject
Onder Totale kortlopende schulden wordt verstaan de nog niet uitgekeerde subsidies aan de
participanten (worden pas uitgekeerd als de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag
van de gemeente ontvangen is)
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3. KWANTITATIEVE GEGEVENS
OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS
3.1. Kwantitatieve gegevens en Activiteiten in relatie met MJBP 2013-2016
De in dit Meerjarenbeleidsplan opgevoerde concerten op de genoemde locaties/concertpodia
zijn de concerten waarvoor het HOK subsidie aanvraagt (op basis van de bestaande
subsidieverlening van voorgaande jaren voor 12 concerten).
Zoals in het vorig Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 en ook in de voorgaande jaarplannen en
jaarverslagen is aangegeven, wordt in ‘HOK-verband’ echter een veelvoud van deze, door de
gemeente gesubsidieerde, concerten georganiseerd. Deze concerten worden gefinancierd uit
middelen verkregen door donaties uit fondsen.

3.2. Soorten activiteiten
a. Gesubsidieerde concerten
In voorgaande jaren zijn er ‘onder de HOK paraplu’ steeds 12 gesubsidieerde concerten
geweest op 5, dan wel 4* locaties/podia. (* de laatste jaren was subsidie voor de Gotische
Zaal niet meer noodzakelijk en werd de subsidie verdeeld over de andere 4 participanten).
Vanaf 2017 wil het HOK het aantal participanten uitbreiden om tegemoet te komen aan de
wens om meer als ‘orgelplatform voor heel Den Haag’ op te treden en zodoende een betere
coördinatie van de orgelconcerten in Den Haag te verwezenlijken en er wellicht in de toekomst
ook sprake van enige ‘sanering’ zal zijn.
Dat zal echter betekenen dat het aantal gesubsidieerde concerten ook zal stijgen van 12 naar
15 (en mogelijk meer, na verloop van tijd) al zal het totale aantal orgelconcerten niet toenemen
Om te waarborgen dat de geplande concerten in dit ruimere aanbod door kunnen gaan wordt
ook een hoger bedrag aan subsidie aangevraagd (€ 22.000,-)
b. Thematische projecten
Het HOK zal, meer nog dan in het verleden, Thematische projecten gaan ontwikkelen, gericht
op het orgel als instrument in combinatie met onverwachte kunstvormen, zoals dans, mime,
theater en andere kunstuitingen.
c. Educatieve projecten
Het HOK zal de bestaande educatieve projecten (zoals die voor de basisschool) continueren,
maar ook meer educatiemogelijkheden gaan ontwikkelen en uitvoeren (zoals de ‘Kom-in-de(orgel)kas(t)-dag’ e.d.)
d. PR activiteiten
De huidige PR activiteiten van het HOK betreffen met name de HOK-website, de maandelijkse
digitale HOK-nieuwsbrief, de HOK-affiches voorafgaand aan iedere concertserie en de
jaarlijkse HOK-folder. Deze activiteiten zullen worden voortgezet, waarbij zo veel mogelijk zal
worden ingespeeld op de gangbare actualiteit en vormgevingseisen.
e. Bestuurlijke activiteiten
De bestuurlijke activiteiten van het HOK betreffen vooral die van het HOK-bestuur en zullen zo
veel mogelijk worden voortgezet met de huidige professionele instelling en werkwijze met
gebruikmaking van uitsluitend vrijwilligers.
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3.3. Kwantitatieve gegevens
CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Cultuurparticipatie en Cultuureducatie)
Eenheid

Realisatie
in 2014

Prognose
2015

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Concerten / voorstellingen in Den Haag
Verschillende producties 1)

aantal

12

13

17

17

18

19

waarvan internationale
programmering *
Concerten / voorstellingen 1)

aantal

3

3

5

5

5

5

aantal

12

13

17

17

18

19

waarvan internationale
programmering *

aantal

3

3

5

5

5

5

Bezoekers totaal in Den Haag

aantal

711

900

1.450

1.450

1.550

1.650

waarvan betalende bezoekers

aantal

568

750

1.000

1.000

1.100

1.200

aantal

143

150

450

450

450

450

aantal

0

0

0

0

0

0

waarvan niet-betalende
bezoekers
waarvan bezoekers met
'ooievaarspas'

Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland
Concerten / voorstellingen

aantal

0

0

0

0

0

0

Bezoekers

aantal

0

0

0

0

0

0

Concerten /voorstellingen buiten Nederland
Concerten / voorstellingen

aantal

0

0

0

0

0

0

Bezoekers

aantal

0

0

0

0

0

0

aantal

12

13

17

17

18

19

aantal
711
900
1.450
1.450
1.550
* Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland

1.650

TOTAAL
Totaal aantal concerten /
voorstellingen
Totaal aantal bezoekers

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR
VOLWASSENEN
Eenheid

Realisatie
in 2014

Prognose
2015

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Deelnemers

aantal

0

150

200

200

300

400

Aangeboden verschillende
activiteiten

aantal

0

1

1

1

2

2

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE
VAKANTIES
Eenheid

Realisatie
in 204

Prognose
2015

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Deelnemers t/m 12 jaar

aantal

0

0

0

0

0

0

Deelnemers 13 - 18 jaar

aantal

0

0

0

0

0

0

Aangeboden verschillende
activiteiten

aantal

0

0

0

0

0

0
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CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND (primair en voorgezet
onderwijs)
Eenheid

Realisatie
in 2014

Prognose
2015

Raming
2017

Aantal schoolvoorstellingen

aantal

0

0

0

Aantal bezoekende leerlingen
schoolvoorstellingen

aantal

0

0

aantal

9

aantal

Aanbod voor Haagse* scholen

Lessen / activiteiten primair
onderwijs 2)
Deelnemende scholen primair
onderwijs
Deelnemende leerlingen primair
onderwijs
Lessen / activiteiten
voortgezet onderwijs 4)
Deelnemende scholen
voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen
voortgezet onderwijs **
Aanbod voor niet-Haagse scholen
Lessen / activiteiten primair
onderwijs 3)
Deelnemende scholen primair
onderwijs
Deelnemende leerlingen primair
onderwijs

Lessen / activiteiten
voortgezet onderwijs 4)
Deelnemende scholen
voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen
voortgezet onderwijs **

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

3

4

4

4

4

4

aantal

130

130

160

160

160

160

aantal

0

0

0

2

4

4

aantal

0

0

0

1

2

2

aantal

0

0

0

40

60

60

Eenheid

Realisatie
in 2014

Prognose
2015

Raming
2017

Raming
2019

Raming
2020

aantal

1

0

0

0

0

0

aantal

1

0

0

0

0

0

aantal

20

0

0

0

0

0

aantal

0

0

2

0

0

0

aantal

0

0

1

0

0

0

aantal

0

0

30

0

0

0

Raming
2018

* De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag.

Opmerkingen
1)
2)
3)
4)

'producties' en 'voorstellingen' zijn bij het HOK het zelfde. De hoeveelheden komen dan
ook overeen
Genoemde aantallen betreffen het maximale aan bemensing en fin. reikwijdte van het
HOK gerekend vanuit de situatie in 2015
In 2014 heeft een school uit Wassenaar eenmalig deelgenomen aan het 'kinderproject'
In 2017 zal gestart worden met een 'pilotproject' voor het voortgezet onderwijs op een
school in Rijswijk. Vanaf 2018 zal dit project een vervolg krijgen in Den Haag
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4. SAMENVATTING
4.1. Algemene gegevens
1. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling:
Aard van de instelling: *
Bezoekadres:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Website:

Haags Orgel Kontakt (HOK)
Stichting Haags Orgel Kontakt
Bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag
Muziekinstelling / Cultuurondersteunende
instelling / Erfgoedinstelling
NVT
Burgemeester Patijnlaan 1096
2585 CE Den Haag
070 366 46 35
info@haagsorgelkontakt.nl
www.haagsorgelkontakt.nl

2. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

Henk Barnhard
secretaris
070 366 46 35 / 06 4891 8677
hbarnhard@hetnet.nl

3. Financiële gegevens aanvrager
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL97INGB0003417233
Stichting Haags Orgel Kontakt
NVT

4. Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Bestuursvorm/dagelijkse leiding:
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:

Stichting
Bestuur
1973
Den Haag
41151651

4.2. Terugblik/evaluatie periode 2013-2016
Aard en samenstelling HOK
De Stichting Haags orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van 5 participerende
instellingen in de Haagse binnenstad. In de periode 2013-2016 waren dit:
 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).
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Deze onafhankelijk instelling participeren in het HOK, binnen statutaire mogelijkheden en
vastgelegde afspraken. Het HOK fungeert daarbij als een ‘paraplu’ waaronder de participanten
een plaats hebben. Het HOK-bestuur geeft hier leiding aan.
Missie, visie en doelstelling van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
Missie, visie en doelstellingen, vormgegeven in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 zijn
vrijwel geheel gerealiseerd.
a. missie
De missie van het Haags Orgel Kontakt kan het beste als volgt omschreven worden:
(1) Bevorderen van:
- de kennismaking met de Haags orgelcultuur als klinkend cultureel erfgoed;
- de samenwerking tussen Haagse (orgel)cultuur-aanbieders;
(2) Positionering van Den Haag als orgelstad door:
- educatie m.b.t. het orgel als instrument voor muziek uit vele stijlperioden;
- verzorgen van informatie en voorlichting m.b.t. de activiteiten van het HOK;
- aansluiting bij het bredere veld van de klassieke muziek in Den Haag;
b. visie
De visie die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie heeft, is kort samengevat als volgt:
(1) Cultuur verbind de mens en verrijkt de samenleving
- samenwerking en een eenduidig beleid m.b.t. de orgelcultuur in Den Haag;
- waardoor Den Haag, als ‘stad van vrede en recht’ zal meeklinken in de orgelcultuur;
- met goede voorlichting, ook op het gebied van de orgelcultuur in de stad;
(2) Muziek is een uiting van emotie.
- de orgelcultuur kan daarin niet op zichzelf staan;
- het orgel, als instrument en cultuuruiting, is van grote historische waarde;
- dit gegeven heeft ook educatieve waarde;
c. doelstellingen
De doelstellingen, die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie en visie heeft, zijn:
(1) Het cultureel erfgoed beschikbaar maken en bewaren voor Den Haag door:
- het coördineren en toegankelijk maken van orgelconcerten in Den Haag;
- het geven van informatie via digitale en andere mediale kanalen;
- het bevorderen van de onderlinge samenwerking;
- bemiddeling bij subsidieaanvragen;
- samenwerking bevorderen met andere cultuuraanbieders;
(2) De orgels van de aangesloten participanten, promoten door:
- bevorderen van artistiek hoogstaand en gerespecteerd programma-aanbod;
- de organisatie van artistiek hoogwaardige en cultureel interessante concerten;
- educatieve projecten en programma’s;
d. evaluatie
Het HOK heeft in de beleidsperiode 2013-2016 voortgeborduurd op reeds bestaande missie
en visie waarbij evaluerend gesteld kan worden dat:
(1) er artistiek hoogstaande concerten zijn gerealiseerd waardoor velen kennis hebben
kunnen maken met het Haagse culturele erfgoed en de samenleving is verrijkt;
- versnippering is voorkomen en
- de unieke muzikale stijl- en karakterkenmerken van de diverse locaties verder zijn
uitgewerkt en herkenbaar gemaakt;
- de positie van Den Haag als ‘orgelcultuurstad van betekenis’ is versterkt;
- de onderlinge samenwerking met en tussen de participanten tot veel positieve
resultaten heeft geleidt;
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(2) de orgelcultuur van Den Haag in de belangstelling heeft gestaan door:
- steeds meer (orgel)cultuureducatie, met name voor de basisschooljeugd;
- voorlichting en informatievoorziening middels de HOK-folder, de HOK- website,
digitale nieuwsbrief en andere publicaties;
- veel aan educatie kon worden gedaan, met name aan de (basisschool)jeugd;
(3) In 2013 mocht het HOK zijn 40-jarig bestaan vieren, met:
- twee feestelijke concerten in de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk;
- het verstrekken van een (orgel)compositie-opdracht;
- die door alle HOK-organisten tijdens het jubileumconcert is uitgevoerd;
- en is uitgegeven in bladmuziek en cd;

4.3. Plannen en activiteiten periode 2017-2020
Aard en samenstelling HOK
De Stichting Haags orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zelfstandige
instellingen in de Haagse binnenstad. In de periode 2017-2020 zullen dit zijn:
 Stichting Orgelconcerten Grote Kerk,
 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk,
 Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk,
 Commissie Concerten St. Jacobuskerk
 Stichting Muziek in de Gotische Zaal (van de Raad van State).
 Stichting Orgelconcerten Elandstraatkerk (nieuw in HOK per 2017)
 Commissie orgelactiviteiten Nieuwe Kerk (nieuw op te richten)
 Nog nader toe te voegen cultuuraanbieders (overleg moet nog plaatsvinden)
Het HOK fungeert daarbij als een paraplu waaronder de instellingen een plaats hebben.
Maar wil ook een platform zijn voor heel de orgelcultuur in Den Haag. (nieuwe doelstelling)
Het HOK-bestuur geeft hier leiding aan.
Missie, visie en doelstelling van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
Missie, visie en doelstellingen, vormgegeven in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 zullen
onverminderd blijven gelden, maar wel worden aangevuld en uitgebreid met nieuwe ambities.
a. missie
De missie van het Haags Orgel Kontakt kan dan het beste als volgt omschreven worden:
(1) Bevorderen en optimaliseren van:
- de kennismaking met de Haags orgelcultuur als cultureel erfgoed;
- de samenwerking tussen Haagse (orgel)cultuur-aanbieders;
(2) Positionering van Den Haag als orgelstad door:
- educatie m.b.t. het orgel als instrument voor muziek uit alle stijlperioden;
- verzorgen van informatie en voorlichting m.b.t. de activiteiten van het HOK;
- verzorgen van informatie over het orgelpatrimonium van Den Haag: (nieuw)
- waar mogelijk aansluiting zoeken bij het gehele culturele veld in Den Haag;
b. visie
De visie die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie heeft, is kort samengevat als volgt:
(1) Cultuur verbind de mens en verrijkt de samenleving, ook een multiculturele.
- samenwerking en een eenduidig beleid m.b.t. de orgelcultuur in Den Haag;
- waardoor Den Haag, als ‘stad van vrede en recht’ zal meetellen in de orgelcultuur;
- met goede voorlichting, ook op het gebied van de orgelcultuur in de stad;
(2) Muziek is een uiting van emotie.
- de orgelcultuur kan daarin niet op zichzelf staan,
- culturele grenzen zullen waar mogelijk verlegd worden;
- het orgel, als instrument en cultuuruiting, is van grote historische betekenis;
- dit gegeven heeft grote educatieve waarde;
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c. doelstellingen
De doelstellingen, die het Haags Orgel Kontakt bij deze missie en visie heeft, zijn:
(1) Het cultureel erfgoed beschikbaar maken en bewaren voor Den Haag door:
- het toegankelijk maken en coördineren van orgelconcerten in Den Haag;
- het geven van informatie via digitale en andere mediale kanalen;
- het bevorderen van een bredere onderlinge samenwerking;
- bemiddeling bij subsidieaanvragen;
- samenwerking bevorderen met andere cultuuraanbieders;
(2) De orgels van de aangesloten participanten, laten meeklinken door:
- bevorderen van artistiek hoogstaand en gerespecteerd programma-aanbod;
- de organisatie van artistiek hoogwaardige en cultureel interessante concerten;
- educatieve projecten en programma’s;
d. ambities en speerpunten 2017-2020
Het HOK heeft voor de beleidsperiode 2017-2020 de volgende Speerpunten geformuleerd:
(1) HOK ‘opschalen’ naar ‘orgelplatform voor geheel Den Haag’;
(2) Uitbreiding aantal HOK-participanten mogelijk maken (met mogelijkheid van sanering);
(3) Nieuwe mogelijkheden locatie en programmering zoeken;
(4) PR/folder/website waar nodig aanpassen aan nieuwe visie;
(5) Bezoekers enquêteren m.b.t. wensen concertvorm/-programmering;

4.4. Beknopte begroting en balans
Beknopte begroting 2017-2020
BATEN
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1.1
B.1.2
B.2
B.3.1
B.3.2
B.4.

LASTEN
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

Begroting
2017
€ 21.225,-

Realisatie
2014
€ 19.085,-

Prognose
2015
€ 19.625

€ 5.200,€ 16.000,-

€ 4.528,€ 14.523,-

€ 4.500,€ 15.210,-

€ 25,€ 25.000,€ 3.000,€ 22.00,-

€ 35,€ 19.966,€ 2.750,€ 17.066,€ 150,-

€ 25,€ 18.716,€ 1.650,€ 17.066,-

Som der baten (A+B)

€ 46.225,-

€ 39.051,-

€ 38.341,-

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Som der lasten (C+D)
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
SALDO rentebaten en - lasten
SALDO buitengewone baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

€ 6.000,€ 1.110,€ 4.890,€ 40.225,€ 11.000,€ 29.225,€ 46.225,-

€ 7.968,€ 1.038,€ 6.930,€ 31.084,€ 9.225,€ 21.859,€ 39.052,-

€ 5.540,€ 1.040,€ 4.500,€ 32.801,€ 9.400,€ 23.401,€ 38.341,-

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten
Bijdragen uit private middelen
SUBTOTAAL SUBSIDIES
Meerjarige subsidie ministerie OCW
Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
Meerjarige subsidie provincie
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag
Overige subsidies gemeente Den Haag
Overige subsidies en bijdragen uit publieke
middelen
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Balans 2013 en 2014
Activa
Immateriële
vaste activa
Materiële
vaste activa
Financiële
vaste activa
Totale vaste
activa

2013
-

2014 Passiva
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve(s)
- Voorzieningen

-

- Totaal eigen
vermogen

Voorraden

-

- Aankoopfonds (musea)

Vorderingen

-

Effecten

TOTALE
ACTIVA

2014
€ 383,-

€ 1.423,-

€ 1.423,-

-

-

€ 1.806,-

€ 1.806,-

-

-

– gespecificeerd

-

Liquide
middelen
Totale
vlottende
activa

2013
€ 383,-

€ 261,-

-

€ 15.551,-

€ 16.904,-

€ 17.357,-

Totale langlopende
schulden
€ 18.449,- Totale kortlopende
schulden
€ 18.710,-

-

- TOTALE PASSIVA

€ 17.357,-

€ 18.710,-

€ 17.357,-

5. AANVULLENDE INFORMATIE
De aanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 zal in 8-voud worden
ingediend samen met de bijlage:
- Informatie ‘Educatieve projecten HOK’
In enkelvoud wordt bijgesloten:
- kopie van de geldende statuten (+ Huishoudelijk Reglement)
- uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel met huidige bestuurssamenstelling
- enkele HOK-folders uit de periode 2013-2016
Naast de papieren versie is alles tevens digitaal (als pdf-bestand) gezonden naar het e-mailadres: kunstenplan@denhaag.nl.

Elandstraatkerk

Oudkatholieke Kerk

Waalse Kerk
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