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1. Algemene informatie
1.1. Basisgegevens:
Statutaire naam van het HOK is Stichting Haags Orgel Kontakt
Jaar van oprichting: 1973
KvK-nummer: 41151651
IBAN: NL97INGB0003417233 t.n.v. Stichting Haags Orgel Kontakt
Website: www.haagsorgelkontakt.nl
e-mailadres: info@haagsorgelkontakt.nl
Contactgegevens:
Henk Barnhard, secretaris
Burgemeester Patijnlaan 1096
2585 CE Den Haag
telefoon: 070 3664635 | 06 2518 6033
e-mailadres: hbarnhard@hetnet.nl
Aard van de Instelling:
Muziekinstelling / cultuur ondersteunende instelling / erfgoed

1.2. Gegevens organisatie:
Organisatievorm van het Haags orgel Kontakt (HOK) als rechtspersoon is die van een
stichting met een bestuur als bestuursorgaan.
De Stichtingsvorm, doelstellingen en middelen zijn vastgelegd in Statuten.
De organisatiewerkwijze is omschreven in een Huishoudelijk Reglement.
Organisatiestructuur is gebaseerd op vrijwilligerswerk en kent geen betaalde FTE’s.
De financiële middelen van het HOK worden beheerd door een door het bestuur benoemde
penningmeester die jaarlijks verantwoording aflegt van de inkomsten en uitgaven.
De bestuurssamenstelling was op 1 oktober 2018 als volgt:
Functie

Naam:

In functie
sinds:

Voorzitter
Secretaris/website-beheer
Penningmeester
Bestuurslid / onderst. secretariaat
Bestuurslid / artistiek adviseur
Bestuurslid / facebook-beheer
Bestuurslid / waarn. penningmr

H. E. L. de Boer
H. Barnhard
G. J. Hol
J. Barnhard- Vink
J. Laus
E. Bakker
J. Geelhoed

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

Termijn
benoeming

Jaar van
aftreden

4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

2019
2021
2019
2021
2020
2019
2019

Reglementair vindt benoeming plaats voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming
onmiddellijk kan plaatsvinden. Er is geen maximum gesteld voor het aantal zittingsperiodes.

Hero de Boer

Henk Barnhard

Jannie Barnhard

Gert Jan Hol

Jos Laus

Erik Bakker

Jan Geelhoed

Het HOK bestuur bestond tot 1 oktober 2018 uit zes bestuursleden en een artistiek adviseur.
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1.3. Doelstelling HOK
Het doel van de stichting is het bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag. (Statuten art. 2)
Het werkterrein van het HOK bestaat voornamelijk uit de Haagse binnenstad.

1.4. Participanten HOK
Het HOK is een samenwerkingsverband dat op dit moment bestaat uit zes zelfstandig
participerende instellingen in de Haagse binnenstad. Te weten:








Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag - organist: Ben van Oosten
Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk - organist: Sander van den Houten
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk - organist: Geerten van de Wetering
Commissie Concerten St. Jacobuskerk - organist: Jos Laus
Stichting Orgel Elandstraat - concertorganist: Bert den Hertog - titulair organist: Ed van Aken
Stichting Muziek in de Gotische zaal (van de Raad van State) - organist: Jos van der Kooy

1.5. Huidige locaties HOK
Het orgelpatrimonium van het Haagse centrum omvat meerdere vermaarde historische
orgels. Zoals dat van de Lutherse Kerk en de Gotische zaal van de Raad van State, beide
van de beroemde orgelmakers Bätz (resp. 1762 en 1842), de St Jacobuskerk met een orgel
van Maarschalkerweerd/Adema (1884) en de Elandstraatkerk met een orgel van de Gebr.
Franssen (1905). Maar ook belangrijke orgels van prominente 20e-eeuwse orgelbouwers,
zoals dat van de Kloosterkerk (Marcussen 1966) en Grote Kerk (Metzler 1971).
Daarnaast zijn de orgels van de Oudkatholieke Kerk, gebouwd door de vermaarde
orgelmaker Garrels (1726), het orgel van de Waalse Kerk, gebouwd door de beroemde
Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll (1890), en het orgel van de Nieuwe Kerk, in 1702 in opzet
gebouwd door de orgelmaker Joannes Duyschot, te horen geweest tijdens HOK-concerten.

1.6. Positionering HOK
Het HOK weet zich geplaatst in het ruime kader van de vele cultuuraanbieders in Den Haag,
maar neemt hierin wel een bijzondere plaats in:







als samenwerkingsverband
waarbij meerdere non-profit concertaanbieders participeren met een cultureel
hoogstaand en uitgebreid concertaanbod in meerdere locaties;
als locatie-gebonden concertaanbieder
waarbij het orgel, als locatie-gebonden muziekinstrument, bepalend is voor het hoofdaanbod van de concerten;
als cultureel erfgoed-bewaarder
waarbij, door het promoten, (doen)onderhouden en het gebruiken van het orgel, als
cultureel erfgoed in locaties die eveneens zijn, dit erfgoed onder de aandacht van het
publiek wordt gebracht en wordt bewaard voor het nageslacht;
als vrijwilligersorganisatie
waarbij de bestuurlijke- en voor een groot deel ook de uitvoerende taken worden
gerealiseerd door niet-betaalde vrijwilligers;
als educatieve organisatie
waarbij naast ouderen ook grote groepen jongeren betrokken worden bij het cultureel
erfgoed en een cultuuruiting in Den Haag waarvan ze wellicht niet op andere wijze
kennis zullen of kunnen nemen.

Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)
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2. Jaarplan 2019
2.1.

Opzet en uitgangspunten

In het Jaarplan 2019 wil het HOK, uitgaande van de in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
neergelegde visie, zijn plannen ontvouwen voor het jaar 2019.
- Ook in 2019 zal in HOK-verband worden doorgegaan met het continueren van de huidige
activiteiten: het organiseren van concerten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Bij punt 2.2
zal hier aandacht voor zijn. Voor dit jaarplan zal een duidelijker onderscheid worden gemaakt
in gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde activiteiten (concerten) van het HOK.
- Educatie, met name aan de jeugd, is een onderwerp dat inmiddels onlosmakelijk aan het
HOK verbonden is. Ook in 2019 wordt dit gecontinueerd. Punt 2.3 zal hierover gaan.
- Cultureel ondernemerschap is een onderwerp dat constant aandacht verdiend. Ook in 2019
zal dat het geval zijn. Dit komt aan de orde bij punt 2.4, waarbij ook wordt ingegaan op
bestuurlijke en organisatorische activiteiten.
- Bij punt 2.5 wordt het PR- en reclamebeleid aan de orde gesteld.
- Het financiële beleid komt bij punt 2.6 aan de orde. De begroting voor 2019 bij hoofdstuk 3.
- Een korte samenvatting van de plannen voor 2019 zal worden weergegeven in hoofdstuk 4.

2.2.

Programmering en artistieke prestatie

Het artistieke niveau van de concerten, die binnen het kader van het Haags Orgel Kontakt
gegeven worden, is al vele jaren zeer hoog. Het is het streven van het HOK om ook in 2019
dit hoge niveau te handhaven, waarbij concertgevers van naam uit binnen- en buitenland in
een scala van concerten zich zullen presenteren binnen de profilering van de verschillende
HOK locaties.
Met de huidige 5+1 participanten zullen er, evenals vorig jaar, 15 concerten gesubsidieerd
worden, te weten: 3 in de Grote Kerk, 3 in de Kloosterkerk, 3 in de Lutherse Kerk, 3 in de St.
Jacobuskerk en 3 in de Elandstraatkerk. De Stichting Muziek in de Gotische zaal heeft
aangegeven geen gemeentelijke subsidie via het HOK nodig te hebben voor de
geprogrammeerde Lunchpauzeconcerten, maar wel graag wil deel uitmaken van het
samenwerkingsverband van het HOK.
Naast deze 15 concerten organiseert het HOK bestuur als regel ook twee HOKthemaconcerten. Ook deze vallen onder de subsidieregeling, zodat het totale aantal komt op
17 gesubsidieerde concerten voor 2019.
Dit is echter maar een klein gedeelte van het totaal aantal concerten dat georganiseerd zal
worden door de participanten van het HOK, en waarbij naast het orgel als solo-instrument,
ook andere instrumenten, solisten of ensembles te horen zullen zijn.
Met betrekking tot de programmering voor 2019 zijn onderstaande gegevens reeds bekend.
Uiteraard met een nadrukkelijk voorbehoud m.b.t. de financiële haalbaarheid.
Grote Kerk
De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk zal ook in 2019 doorgaan met de twee,
reeds bestaande series. Te weten:
a) De gratis pauzeconcerten op de vrijdag. Deze pauzeconcerten zullen in de
maanden juli en augustus plaatsvinden en als regel van 12.45 tot 13.15 uur duren.
b) Het inmiddels gerenommeerde Internationale Orgelfestival Grote Kerk Den
Haag, waarbij het Metzler-orgel uit 1971 (50/III/P) naast titulair organist Ben van
Oosten door befaamde binnen- en buitenlandse organisten zal worden bespeeld.
Deze artistiek hoogstaande concerten, waarbij veel stijlperioden aan bod komen, zijn
voor 2019 gepland op dinsdag 27, donderdag 29 en zaterdag 31 augustus. Deze drie
(avond)concerten zullen tevens als gesubsidieerd ‘HOK-concert’ gelden. (3/17 deel)
en kunnen als regel rekenen op grote belangstelling van vele orgel-liefhebbers uit de
Haagse regio tot ver daarbuiten.
Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)

Pagina 5 van 19

In 2019 zal ook aandacht zijn voor het kabinetorgel dat door de fameuze
orgelbouwer Christian Müller werd vervaardigd in 1755. Dit orgel, dat geplaatst is in
het Hoogkoor, heeft een klavier (C-c’’’) met 8 registers.
In de Grote Kerk zal in de maand augustus, voorafgaand aan het Int. Orgelfestival, de
jaarlijkse ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ georganiseerd worden i.s.m. het HOK-bestuur.
Meer hierover bij pt. 2.3.5
Lutherse Kerk
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk, nu onder adviseurschap van
de nieuwe organist Sander van den Houten, wil zich in 2019 weer inspannen om het
vermaarde Bätz-orgel uit 1762 (50/III/P) ‘op de kaart te zetten’.
Zij zullen dit doen door middel van een serie die het gehele jaar doorloopt. De
concerten zijn op de eerste zaterdagmiddag van de maand (uitgezonderd aug.).
Het betreft een afwisseling tussen orgelconcerten en koorconcerten.
Al deze concerten vangen aan om 15.30 uur en zijn gratis toegankelijk met een
collecte na afloop van het concert.
Het thema van de concerten is ‘Master and Pupil’. In elk concert komt de relatie
leraar/leerling naar voren. Totaal zal het gaan om elf concerten in de verdeling zes
orgelconcerten en vijf koorconcerten. Drie van de orgelconcerten zullen via het HOK
gemeentelijk subsidie ontvangen (3/17 deel).
Ook staan er nog enkele ‘Open speeldagen’ gepland op verschillende data door het
jaar. Op deze dagen kan het Bätz-orgel een bepaalde tijd worden bespeeld door
belangstellende (amateur)organisten die zich daarvoor kunnen opgeven tegen
betaling van een geringe vergoeding.
Kloosterkerk
Ook de Kloosterkerk kent twee concertseries, georganiseerd door de Stichting
Kunstcentrum Kloosterkerk. Deze series zullen ook in 2019 worden voorgezet.
a) De gratis toegankelijke Pauzeconcerten die op de 1e en 3 e woensdag van de
maand worden georganiseerd, kennen inmiddels een trouw en enthousiast publiek.
Tijdens deze concerten van ca 30-45 min. zal, naast uitvoeringen door binnen- en
buitenlandse instrumentalisten en ensembles, ook regelmatig het orgel solistisch te
horen zijn. Totaal worden er 24 pauzeconcerten gepland.
b) De Zaterdagmiddag Concerten waarin het Marcussen-orgel uit 1966 (40/III/P)
wordt bespeeld en waarbij, naast titularis Geerten van de Wetering, ook andere
bekende organisten, vocale en/of instrumentale solisten te horen zullen zijn.
De data van deze concerten zijn 15 juni, 21 september en 16 november.
Al deze concerten zullen onder de (HOK)subsidie vallen (3/17 deel).
St. Jacobuskerk
Het symfonische Maarschalkerweerd/Adema orgel uit 1890/1976 (57/III/P) in de
St. Jacobuskerk zal ook in 2019 weer tot klinken worden gebracht tijdens meerdere
concerten, georganiseerd door de Commissie Concerten St. Jacobuskerk.
Hierbij zal naast het solistisch gebruik van het orgel ook regelmatig sprake zijn van al
of niet Gregoriaanse koorzang en vocale of instrumentale solisten, als regel in
combinatie met het orgel. Titulair organist en dirigent Jos Laus zal het leeuwendeel
van deze concerten voor zijn rekening nemen.
Er zullen concerten worden georganiseerd op 30 maart, 13 april, 25 mei, 29 juni, 9
november en 21 december. Allen op de zaterdagmiddag (16.00 uur).
Drie van deze concerten zullen via het HOK gesubsidieerd worden (3/17 deel).
Het concert van 30 maart, waarin een groot werk voor koor, solisten en orgel van
Dupré is geprogrammeerd, zal tevens in het teken staan bij het feit dat titularis Jos
Laus 50 jaar geleden (in 1969) zijn eerste aanstelling als kerkorganist ontving.
Ook het concert van 25 mei zal in het teken staan van dit jubileum.
Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)
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In verband met de bisschoppelijke regelgeving dat Godshuizen vrij toegankelijk
behoren te zijn, wordt voor de concerten in de St. Jacobuskerk geen toegang
geheven. Wel is er een deurcollecte.
Gotische Zaal
In de Gotische Zaal, die deel uitmaakt van het Raad van State complex, zullen ook in
2019 weer pauzeconcerten plaatsvinden, georganiseerd door de ‘Stichting Muziek
in de Gotische Zaal’.
Deze concerten vinden plaats in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag en het Prinses Christina Concours, waarbij jonge musici een kans wordt
geboden podiumervaring op te doen.
Totaal zal het gaan om 19 pauzeconcerten op de 2e en 4e woensdag van iedere
maand, met uitzondering van juli en augustus, van 12.45 tot ca. 13.15 uur.
Op iedere 4 e woensdag van de maand zal worden opgetreden door een scala aan
ensembles, instrumentalisten en solisten. Terwijl op iedere 2 e woensdag van de
maand Jos van der Kooy, titulair organist van de Gotische Zaal, als regel de
concerten zal verzorgen, waarbij naast het fraaie Bätz-orgel uit 1842 (13/II/P) ook de
Bösendorfer concertvleugel te horen zal zijn. Zowel solistisch als in combinatie met
andere instrumenten of vocalisten.
Ook deze concerten, die afwisselend met de pauzeconcerten in de Kloosterkerk
worden gegeven, zijn gratis toegankelijk en vallen buiten de (HOK)subsidieregeling.
Mede doordat de Stichting Muziek in de Gotische Zaal volledig wordt gefinancierd
door de landelijke overheid (via de begroting voor de Raad van State) en heeft
aangegeven buiten de subsidieregeling via het HOK te willen blijven.
Elandstraatkerk
De ‘Stichting Orgel Elandstraatkerk’ (SOEK) trad in 2017 toe als participant van
het Haags Orgel Kontakt (HOK). Een waardevolle aanvulling, gezien de actieve rol
die de SOEK vervuld bij het organiseren van artistiek hoogstaande concerten.
In 2019 zullen op 11 mei, 22 juni, 13 juli, 3 augustus, 28 sept. en 15 dec.
orgelconcerten georganiseerd worden. Daarbij zal het unieke symfonische orgel van
de Gebr. Franssen uit 1905/06 (43/III/P) in deze kerk bespeeld worden door de vaste
concertorganist Bert den Hertog en meerdere vermaarde organisten uit binnen- en
buitenland. Totaal zal het gaan om 6 concerten, waarvan er drie via het HOK subsidie
zullen ontvangen (3/17 deel).
Themaconcerten
Het is inmiddels traditie geworden dat het HOK-bestuur ieder jaar -als regel- twee
themaconcerten organiseert om bijzondere orgels, locaties en/of componisten onder
de aandacht te brengen. Zoals de Oud-Katholieke Kerk -waar de ambiance ideaal is
de uitvoering van barokke muziek- en de Waalse Kerk -waar het orgel van CavailléColl compromisloze uitvoeringen mogelijk maakt van Franse symfonische
orgelwerken van b.v. Franck, Widor en Vierne-.
Voor 2019 is een themaconcert gepland op zaterdag18 mei in de Waalse Kerk,
waarbij Frans Symfonische orgelmuziek als leidraad zal gelden. De van oorsprong
Russische organiste Anna Karpenko is gevraagd dit concert te verzorgen in
samenwerking met de, eveneens uit Rusland afkomstige, fluitiste Katja Petelina.
Beiden verzorgen regelmatig gezamenlijke optredens als duo ‘Toetsen en Fluiten’.
Het thema zal zijn: ‘Franse romantiek met Russische passie’.
Een compleet overzicht van alle in 2019 geplande concerten zal gegeven worden in
een bijlage bij dit jaarplan.
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Programmatische herdenkingen
In de programmering voor 2019 zal waar mogelijk en wenselijk aandacht zijn voor
bijzondere herdenkingen van componisten of andere gedenkwaardige zaken of
gelegenheden.
Zo is het in 2019 vijftig jaar gelden dat de Apollo 11 op de maan landde en zal dit
thema enkele malen in de programmering worden aandacht krijgen. Een ander thema
dat in 2019 aandacht zal krijgen zijn de werken van Händel waarin het orgel een
begeleidende rol heeft. Mits hiervoor voldoende fin. middelen worden gevonden.
Persoonlijke herdenkingen/jubilea
In 2019 mag Jos Laus, organist/dirigent van de St. Jacobuskerk en Artistiek Adviseur
van het HOK-bestuur, gedenken dat hij 50 jaar geleden (in 1969) als 16 jarige jongen
zijn eerste benoeming ontving als kerkorganist. Dit jubileum zal aandacht krijgen in
een feestelijk Hoogmis en een jubileumconcert in zijn eigen st. Jacobuskerk.
Toegang concerten
Voor 2019 zal voor alle HOK-concerten als regel de toegangsprijs van € 10,- gelden.
Met uitzondering van die concerten die i.v.m. bijzonder uitvoerenden een hoger
toegangstarief noodzakelijk maken. Een gereduceerd tarief voor 65+ en jongeren zal
niet meer worden gehanteerd. Een uitzondering op deze regel wordt gehanteerd bij
de concerten in de St. Jacobuskerk en de Lutherse Kerk, die beiden een gratis
toegang-met-deurcollecte hanteren.
Gratis toegang is er tevens voor
 kinderen onder geleide en jongeren tot 15 jaar;
 de pauzeconcerten (ter bestrijding van de kosten zal er als regel een
(deur)collecte zijn. Dit m.u.v. de Gotische Zaal)

2.3.

Educatie en voorlichting

Informatie en educatie heeft in voorgaande jaren een steeds belangrijker rol gespeeld.
Het HOK wil die rol in 2019 continueren en waar mogelijk verder uitbreiden. Dit zal gebeuren
op meerdere fronten, te weten:
Voorlichting en toelichting tijdens concerten
Inmiddels is het vrijwel standaard dat de concertgever, voorafgaande of tussen de te
spelen werken, een korte toelichting geeft over deze werken, de componist(en) en het
tijdsbeeld waarin de compositie is ontstaan.
Steeds vaker wordt ook de mogelijkheid geboden om de concertgever op een groot
scherm ‘aan het werk’ te zien middels een videoverbinding naar de speeltafel.
Informatie via de website
Op de website van het HOK, www.haagsorgelkontakt.nl, zal in toenemende mate
aandacht zijn voor informatie over het Haagse orgelbezit, de locaties waarin de orgels
zich bevinden en de Haagse orgelcultuur. Uiteraard wordt in de orgelagenda ruime
aandacht gegeven aan de te spelen programma’s en de concertgevers.
Informatie via de HOK-folder (concertprogrammering 2019)
Al vele jaren verzorgt het HOK-bestuur een jaarlijkse programmafolder met opgave
van alle concerten. In 2019 zal de traditionele HOK-folder ook weer worden
uitgegeven in de vorm van een handzaam fullcolour vouwblad met 4 vouwen.
(ingevouwen formaat: 9,5 x 21 cm - uitgevouwen formaat: 21 x 49 cm)
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Informatie via het HOK-infoboekje
Vanaf juni 2017 geeft het HOK een Info-boekje uit met daarin
uitgebreidere informatie over de HOK-locaties en -orgels, inclusief
de disposities en de vaste bespelers (organisten) van de
betreffende orgels. Ook wordt het ‘programmeringsprincipe’ (de
diverse concertseries) van de participanten/locaties vermeld. Dit
boekje op A5 formaat zal gelden voor de jaren 2017-2020 en in
alle HOK-locaties gratis verstrekt worden. In 2019 zal dit boekje
waar nodig worden geactualiseerd en aangepast voor de komende
jaren.
Publieks-/gezins-educatie
Gezien eerdere successen van zal ook in 2019 een ‘Kom-in-de(orgel)kas(t)-dag’ georganiseerd worden in de Grote Kerk.
Tijdens deze middag zal het orgel wordt gedemonstreerd door
titulair organist Ben van Oosten waarbij het publiek in kleine
groepjes bij de speeltafel aanwezig kan zijn.
Elders in de kerk wordt uitleg gegeven over de werking en bouw
van een mechanisch pijporgel met behulp van een opengewerkt
‘Demo-orgeltje’ en verschillende orgelpijpen. Het ‘Doe-orgeltje’
van ‘Orgelkids’, dat zelf in- en uit elkaar gehaald kan worden, zal
ook weer in de kerk staan. Daarnaast zal ook de ‘Lesbrief’ over
het orgel, met werkbladen voor de jeugd, weer beschikbaar zijn.
Deze middag voor het hele gezin staat gepland op 24 aug.

HOK-infoboekje 2017-2020

Jeugd-educatie
Ook in 2019 zal weer ruime aandacht zijn voor educatie aan de
jeugd. Het HOK is van mening dat de jeugd al vroeg in contact
moet worden gebracht met cultuuruitingen in het verleden.
Waarbij de orgelcultuur een belangrijke plaats inneemt.

Lesbrief Kom-in-de(orgel)kas(t)-dag

a) Educatief project voor de basisschool
Vanaf 2009 is er door het HOK jaarlijks een educatief project georganiseerd voor de
jeugd, waarbij het orgel en de (orgel)muziek als cultureel erfgoed behandeld wordt.
Doelgroep daarbij is groep 6 van de basisschool.
Evenals in 2018 zullen in 2019 weer 8 lesgroepen van 5 á 6
scholen deelnemen aan het project dat uit drie onderdelen
bestaat:
1) Lesmateriaal voor in de klas;
2) Gastles in de klas door het projectteam;
3) Excursie en cursus rond het orgel van de Kloosterkerk
b) Eigen lesmateriaal
In de klas wordt gebruik gemaakt van de in eigen beheer
ontwikkelde en geschreven lesmethode "Muziek uit een
gebouw" -het Orgel- die door de eigen groepsleerkracht
behandeld kan worden in 3-4 lesuren.
Lesboekje kinderproject
Het lesboekje met werk- en antwoordbladen, ondersteund
door informatiemateriaal voor de leerkracht, wordt gebruikt
om kinderen in de leeftijdsgroep van 10 jaar iets te vertellen over het grootste en
meest complexe muziekinstrument dat er bestaat – het kerkorgel- en de muziek die
er mee gemaakt kan worden.
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c) Gastles met PowerPoint presentatie
Tijdens de periode met de lessen in de klas wordt ook een gastles georganiseerd,
waarin kennis gemaakt kan worden met het projectteam en kort iets verteld wordt
over de verschillende muziekinstrumenten die er zijn en de werking en ontstaansgeschiedenis van het orgel. Ook is er alvast gelegenheid voor vragen.
Vanaf 2017 wordt bij de gastlessen gebruik gemaakt van een in eigen beheer
vervaardigde PowerPoint presentatie die vertoond kan worden op een digitaal
schoolbord.
d) Aansluitende excursie
Aansluitend aan de lessen volgt de excursie naar het orgel van de Kloosterkerk, waar
HOK-organist 'meneer Jos' (van der Kooy) gastheer is op het orgel. (zowel het orgel
als de organist komen in het lesboekje al ‘aan het woord’)
De excursies zijn gepland op maandagochtenden in maart. In kleine groepjes zal het
orgel worden bezocht en wordt in de crypte van de kerk een informatieve workshop
gegeven over de werking van het orgel en het maken van orgelpijpen. Bij het orgel en
bij de workshop worden de kinderen actief betrokken. De groepjes zullen elkaar na
ca. 30 min. afwisselen.
e) Educatieve CD
In 2013 is door het HOK een educatieve CD uitgebracht met geluidsvoorbeelden en
een leerzaam interview met ‘meneer Jos’. Deze in eigen beheer geproduceerde CD is
niet in de handel verkrijgbaar en wordt aan de deelnemende school gratis ter
verstrekt bij het project om bij de lessen of als evaluatiemateriaal te gebruiken.
f) Participatie en samenwerking
In 2011 startte het ‘Koorenhuis’ (v.a. 2018: KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) het
project "Leve(n) de Muziek", waarbij jaarlijks een aantal Haagse basisscholen actief
bezig kunnen zijn met muziekonderwijs en waaraan meerdere cultuurinstellingen,
zoals het RO en het KC en dus ook het HOK deelnemen.
Het HOK participeert in “Leve(n) de Muziek” met het lesproject "Muziek uit een
gebouw" -het Orgel-. Deze participatie zal ook in 2019 worden voortgezet. Het KO
draagt zorg voor de coördinatie van het project.
Inmiddels is er ook een goede samenwerking met ‘Cultuurschakel’ waardoor ook in
2019 via hen een of meer scholen kunnen deelnemen.
g) Kosten (deelname) en Financiering
Deelname aan het lesproject, lesmateriaal en excursie is voor de deelnemende
scholen kosteloos. Wel zullen de scholen zelf voor (openbaar) vervoer naar de
excursielocatie (Kloosterkerk) moeten zorgdragen.
Participatie in het Koorenhuis-project en de samenwerking met Cultuurschakel komt
geheel voor rekening van het HOK. Er wordt van geen van deze instellingen of de
scholen een financiële bijdrage ontvangen.
De in het beleidsplan 2017-2020 aangevraagde subsidie voor dit doel zal evenals in
voorgaande jaren, naar verwachting ook in 2019 aangevuld worden met donaties van
particuliere instellingen, zoals de Stichting Boschuysen, de Debman Foundation en
Fonds 1818. Jaarlijks wordt een projectbegroting opgesteld en wordt na afloop een
evaluatierapport geleverd en verantwoording afgelegd van inkomsten en uitgaven.
Nationale Open Monumentendag / Nationale Orgeldag
Het HOK participeert niet in de organisatie van de ‘Nationale Open Monumentendag’,
die tevens ‘Nationale Orgel dag’ is. Wel zullen tijdens die dag regelmatig de orgels
bespeeld worden van de HOK-locaties. Als regel wordt per locatie een speelschema
gemaakt en doorgegeven aan de organisatie van de Open Monumentendag.
Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)
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2.4.

Plannen en invulling op bestuurlijk en organisatorisch gebied

Het Haags Orgel Kontakt wil evenals voorgaande jaren graag kunnen inspelen op huidige en
mogelijk te verwachten ontwikkelingen in het culturele veld.
Daarom beraadt het bestuur zich regelmatig op mogelijkheden en kansen die haalbaar zijn
binnen het kader van bestuursvorm en organisatorisch concept.
Maar ook de werkwijze en het werkgebied van het HOK en het HOK-bestuur zijn regelmatig
onderwerp van onderzoek, terugkoppeling en bespreking, waarbij de volgende punten aan
de orde komen:
Werkwijze en taak bestuur
Het bestuur van de Stichting Haags Orgel Kontakt wordt gevormd door zes leden en
een Artistiek Adviseur die voor 4 jaar worden benoemd en volgens een rooster
kunnen aftreden. Dit aftreden is echter niet verplicht. Waardoor een, in principe,
onbeperkte zittingsduur mogelijk is.
Alle bestuursleden verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen
betaling maar kunnen wel voor het HOK gemaakte kosten declareren.
De huidige bestuursvorm, waarbij de Stichting Haags Orgel Kontakt fungeert als een
'parapluorganisatie' met zelfstandig opererende participanten en een bestuur dat
coördinerend en ondersteunend optreedt, is vastgelegd in de Stichtingsstatuten.
Om een betere taakverdeling mogelijk te maken en tijdig te kunnen inspelen op te
verwachten mutaties in het bestuur, zal in 2019 gezocht worden naar nieuwe
kandidaat bestuursleden, bij voorkeur uit de kring van de participanten.
De werkwijze, besluitvorming en taakverdeling binnen het samenwerkingsverband
van het HOK en het bestuur, de eventuele werkgroepen en adviseurs, zijn geregeld in
een Huishoudelijk reglement, dat indien noodzakelijk kan worden aangepast bij
bestuursbesluit.
Informatief en constructief overleg met andere cultuuraanbieders
In het structureel overleg met de gemeente werd de suggestie gedaan informatief en
constructief overleg te organiseren met ander cultuuraanbieders en culturele
vakgenoten, b.v. middels een ‘brainstormsessie’.
Het doel van zo’n brainstormsessie is om, in een ruimer kader dat dat van het HOK,
meningen en ideeën ‘boven water’ te krijgen m.b.t. de orgelcultuur nu en in de
toekomst, die constructief zullen werken bij het ontwikkelen van visie- en planvorming
voor, met name, het komende Meerjarenbeleid van het HOK in 2021-2024.
Door allerlei omstandigheden van organisatorische en persoonlijke aard, was het niet
mogelijk zo’n brainstormsessie in 2018 te beleggen. Het voornemen is om dit in de
eerste helft van 2019 te organiseren.
Haags Orgel Kontakt als platform voor Haagse orgelcultuur
In 2017 is het besluit genomen om uit te groeien naar een 'platform voor de Haagse
orgelcultuur’ waarbij alle Haagse orgelconcertaanbieders zich kunnen aansluiten of
deelnemen aan het HOK samenwerkingsverband.
Het voornemen is om in 2019 uitvoering aan dit besluit te geven.
Er zijn meerdere samenwerkingsvormen denkbaar die niet allen een participatie
behoeven in te houden. Toetreding als participant van het HOK zal slechts
plaatsvinden als voldaan wordt aan de vastgestelde participatiecriteria, op voordracht
van het bestuur en na instemming van het participantenoverleg.
In 2019 zullen deze vormen van samenwerking of participatie nader worden
ontwikkeld en vorm gegeven.
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Relatie met de achterban (de participanten)
Binnen de organisatiestructuur van het HOK hebben alle participanten een eigen
zelfstandige rol met betrekking tot het organiseren van de 'eigen' concerten. Deze
‘formule’ werkt uitstekend en geeft geen aanleiding tot aanpassing.
De ondersteunende en coördinerende rol van het HOK-bestuur binnen de
'koepelorganisatie' van het HOK, zal ook in 2019 worden voortgezet en versterkt.
Met name door middel van het Participantenoverleg, dat twee maal per jaar (in maart
en november) plaatsvindt. Uiteraard is ook de verslaglegging van dit overleg en het
opstellen van meerjarenbeleid, jaarplannen en jaarverslagen een belangrijk middel
om een goede relatie in stand te houden.
Maar ook het zoveel mogelijk bezoeken van de door de participanten georganiseerde
concerten, de HOK-website en regelmatige contacten via sociale-media zoals e-mail
en facebook, zijn van onschatbare waarde in het onderhouden van een goede relatie
met de achterban.
Relatie met doelgroep (de concertbezoeker)
Het onderhouden van contacten met de doelgroep is een belangrijk element in de
relatie met de doelgroep, de concertbezoeker. De website en e-mail van het HOK
biedt daarvoor ruime mogelijkheden. Persoonlijk contact vindt vaak plaats tijdens
concerten, die ook door het HOK-bestuur als regel veelvuldig worden bezocht.
De informatievoorziening aan de doelgroep verloopt middels de HOK-website,
facebook en middels HOK-uitgaven als het HOK-infoboekje, HOK-flyers en -affiches.
In de punten 2.3.1. t/m 2.3.5. is hier reeds nader op in gegaan.
Relatie met de overheid (als subsidieverstrekker)
Een goede relatie met de plaatselijke overheid heeft het HOK altijd van grote waarde
geacht. In de laatste jaren is deze relatie geïntensiveerd en werd er meer gebruik
gemaakt van mogelijkheden om invulling te geven aan inspraak en beleidsvorming.
Ook met de andere subsidieverstrekkers waar het HOK regelmatig aanklopt, wordt
een goede relatie graag gehandhaafd en zo mogelijk versterkt. Dit gebeurt met name
door regelmatige berichtgeving en rapportage over nog in uitvoering zijnde- en reeds
afgesloten projecten. Maar ook middels persoonlijke contacten. In 2019 wil het HOK
dit beleid voortzetten.

2.5.

PR en reclame

Naast de PR en reclame die middels de HOK-website en facebook en de kanalen van de
participanten wordt verspreid, is het HOK-bestuur ook steeds actiever met het verspreiden
van reclame voor concerten en concertseries d.m.v. affiches die in eigen beheer ontworpen,
en als regel ook in eigen beheer worden verspreid. In 2019 zal hiermee worden doorgegaan
en zal nog meer dan in het verleden de nadruk liggen op de effectiviteit van de PR.

2.6.

Financieel beleid

Het financieel beleid dat het HOK zal hanteren in 2019 wijkt niet af van dat in voorgaande
jaren. Uitgangspunt is dat alle gelden die jaarlijks worden ontvangen op basis van de
jaarbegroting in principe ook zullen worden uitgegeven in het begrotingsjaar. Jaarlijks zal
daarvan verantwoording worden afgelegd in het financieel jaarverslag.
Reserveringen zullen alleen na schriftelijke instemming van de subsidiegevers plaatsvinden
en dan nog uitsluitend voor specifieke, nader omschreven doeleinden.
Bestuurskosten
Op bestuurlijk en organisatorisch gebied wordt binnen het HOK uitsluitend gebruik
gemaakt van onbetaalde medewerkers die dit werk op vrijwillige basis doen.
De bestuurskosten kunnen daardoor gering blijven.
Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)
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Entreeprijzen
Ondanks het fijt dat de kosten van de orgelconcerten in 2019 zeker niet zullen dalen
wil het HOK de toegangsprijzen van de orgelconcerten handhaven op het huidige
niveau van (als regel) € 10,-. Het landelijke gemiddelde.
Het HOK is van mening dat met het geven van, voor iedereen betaalbare
orgelconcerten een historisch bepaalde cultureel-maatschappelijke
verantwoordelijkheid wordt vorm gegeven. Immers al in vroegere tijden werd de
burgerij van de stad ‘op een verheven niveau’ geamuseerd door de bespelingen die
stadsorganisten en ‘speellieden’ gaven op ‘de-orgels-van-de-stad’.
Het zal echter onmogelijk zijn de begrotingen voor de concerten rond te krijgen
zonder financiële steun van sponsoren en subsidieverstrekkers.
Aangevraagde structurele subsidie Gemeente Den Haag
Voor de meerjarenbeleidsperiode 2017-2020 was door het HOK een jaarlijkse
structurele subsidie aangevraagd van € 22.000,-. Het is verheugend dat deze
aanvraag door de gemeente Den Haag ook gehonoreerd is.
Deze subsidie zal ook in 2019 gecoördineerd en verdeeld worden over de
participanten, evenredig naar behoefte op basis van de respectievelijke jaarcijfers.
In het financieel jaaroverzicht zal mettertijd verslag worden gedaan van inkomsten en
uitgaven. De financiële begroting 2019 geeft in hoofdstuk 3 een beeld van de
verwachte inkomsten en uitgaven.
Projectsubsidie
Naast deze gemeentelijk subsidie wordt jaarlijks ook een beroep gedaan op een
financiële bijdrage uit particuliere fondsen. Zowel voor specifieke projecten, zoals het
Educatieve (orgel)project voor de basisschool, die door het HOK-bestuur worden
aangevraagd, als voor de organisatie van de concerten. Die door de participanten zelf
wordt aangevraagd. Deze werkwijze zal ook in 2019 weer plaats vinden, waarbij het
steeds opnieuw spannend is of de aanvragen gehonoreerd worden.
Bij hoofdstuk 5 wordt een samenvatting gegeven van de in voorgaande pagina’s vermelde
plannen voor 2019.
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3. Fin. begroting 2019
Op basis van de plannen voor 2019 en de te verwachten subsidie voor 2019, gebaseerd op
het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, is de globale jaarbegroting voor 2019 opgesteld.
Deze begroting wordt in bijlage 1 weergegeven.
De belangrijkste baten worden gevormd door:
a) subsidie van de gemeente Den Haag,
b) sponsoring door particuliere fondsen,
c) entreegelden
d) eigen bijdragen particulieren.
De baten worden met name ontvangen voor:
a) doorgaande activiteiten en
b) educatie / voortzetting kinderproject.
De ontvangen subsidie wordt jaarlijks naar rato verdeeld over de participanten, middels de
afgesproken verdeelsleutel:








3/17 (Grote Kerk),
3/17 (Lutherse Kerk),
3/17 (Kloosterkerk),
3/17 (St. Jacobuskerk),
0/17 (Gotische Zaal) er wordt geen subsidie uitgekeerd (zie ook 2.2.5. en 4.2.1.),
3/17 (Elandstraatkerk)
2/17 (HOK-themaconcerten) (in 2019 in voorzien in 1 uitgebreid themaconcert met 2
concertgevers en meerdere toelichtingen, waarvoor de subsidie voor de 2 concerten
is begroot.)

De belangrijkste lasten bestaan uit:
a) huur kerkgebouwen (concertlocaties),
b) honoraria concertgevers,
c) promotie en publicatie,
d) representatie
e) bestuurlijke organisatie en administratie.

3.1.

Kwartaaloverzichten

Na ieder kwartaal wordt een financieel kwartaaloverzicht opgesteld op basis van een door de
gemeente Den Haag aangeleverd format.

3.2.

Kascontrole

In de maand februari worden de fin. stukken van de penningmeester gecontroleerd door min.
2 bestuursleden.

3.3.

Fin. jaaroverzicht

Naast het Bestuurlijk en Artistiek Jaaroverzicht 2019 zal een Financieel jaaroverzicht
2019 worden opgesteld door de penningmeester van het HOK en, na vaststelling door
bestuur en Participanten van het HOK, worden aangeboden aan alle belanghebbenden
waaronder de gemeente Den Haag.
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4. Samenvatting
Samenvattend wil het HOK voor het jaar 2019 de volgende zaken in stand houden, dan wel
tot stand brengen:

4.1.

Concerten

In 2019 zullen ‘onder de paraplu’ van het HOK totaal zo’n 78 concerten worden
geprogrammeerd, waaronder 46 orgelconcerten. Er zijn 31 middag of avondconcerten en 47
lunchpauzeconcerten. Voor 63 concerten (w.o. de lunchconcerten) zal geen toegang gelden
maar zullen de inkomsten uit collectes verkregen worden. Voor 15+2 concerten wordt
gemeentelijke subsidie ontvangen. De overige 61 concerten, waaronder 47 pauzeconcerten,
worden op ander wijze gefinancierd
gesubsidieerde concerten
De totaal 15+2 gesubsidieerde orgelconcerten, worden georganiseerd in de volgende
locaties:
 Grote Kerk: 3 orgelconcerten in de maand augustus in het kader van het
'Internationaal Orgelfestival Grote Kerk Den Haag';
 Lutherse Kerk: 3 orgelconcerten in de serie op de 1e zaterdag van ieder maand;
 Kloosterkerk: 3 orgelconcerten op zaterdagmiddagen door het jaar;
 St. Jacobuskerk: 3 orgelconcerten verspreid over het jaar;
 Gotische Zaal RvS organiseert uitsluitend gratis pauzeconcerten en heeft te
kennen gegeven ook in 2019 geen subsidie te hoeven ontvangen.
 Elandstraatkerk: 3 orgelconcerten op meerder tijdstippen in het jaar.
 HOK-themaconcerten: 2 orgelconcert op ‘niet HOK-locaties’ zie verder bij 4.1.3..
ongesubsidieerde concerten
De totaal 61 concerten vallende buiten de structurele gemeentelijke subsidie worden
georganiseerd in de volgende locaties:
 Grote Kerk: 6 pauzeconcerten op de vrijdagmiddag in de maanden juli en
augustus;
 Lutherse Kerk: 8 orgel- of koorconcerten op zaterdagen door het gehele jaar;
 Kloosterkerk: 24 pauzeconcerten, op de 1e en 3e woensdag van de maand
(waarvan 6 voor orgel);
 St. Jacobuskerk: 3 middagconcerten op de vrijdag/zaterdag in het kader van het
kerkelijk jaar, waaronder een concert voor koor en orgel;
 Gotische Zaal RvS: 17 pauzeconcerten (waarvan 8 voor orgel) gegeven tijdens
de pauze op de 2e en 4e woensdag van de maand.
 Elandstraatkerk: 3 orgelconcerten, op meerdere tijdstippen in het jaar..
 Orgelbespelingen in het kader van Nationale Open Monumentendag:
Diverse bespelingen op meerdere locaties t.g.v. Open Monumentendag.
Themaconcerten
In 2019 zal een ‘HOK-themaconcert’ worden georganiseerd in de Waalse Kerk
waarbij het symfonische Cavaillé-Coll orgel zal worden bespeeld in samenspraak met
dwarsfluit. De concertgeefsters zijn beide afkomstig uit Rusland waarom het concert
het thema mee krijgt: ‘Franse romantiek met Russische passie’. Het concert is
geprogrammeerd op zaterdag 18 mei 2019.
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4.2.

Educatie

Educatie en voorlichting tijdens concerten zullen ook in 2019 belangrijke items zijn. Waarbij
nog meer aandacht zal zijn voor toelichting voorafgaand aan de concerten, informatie over
de Haagse orgelcultuur, het Haagse orgelbezit en de HOK locaties.
a) ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ in de Grote Kerk
De in 2015 opgestarte ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ in de Grote Kerk, met demonstraties en
informatie over werking en (op)bouw van een mechanisch orgel, zal ook in 2019 worden
voortgezet en een vast onderdeel van het programma voor de komende jaren gaan vormen.
De dag staat gepland op zaterdagmiddag 24 augustus.
b) Educatief kinderproject
Het in 2009 gestarte educatieve kinderproject mocht ieder jaar met succes worden afgerond.
Zowel voor de deelnemende scholen (en leerlingen) als het HOK-projectteam. In 2019 zal de
bestaande formule, met opgefrist lesmateriaal en uitvoering zijn 2 lustrum in gaan.
De samenwerking met het KOO (voorheen Koorenhuis) en Cultuurschakel zullen worden
voortgezet. Voor de financiering zal ook in 2019 naast de structurele subsidie van de
gemeente, ook donaties worden aangevraagd bij particuliere instellingen.
Opnieuw zal weer gebruik worden gemaakt van de lesmethode 'Muziek uit een gebouw' -het
orgel-, gastlessen in de klas en aansluitende excursies naar het orgel van de Kloosterkerk.
Uitgangspunt is dat in 2019 weer zullen 4 excursieochtenden kunnen worden georganiseerd
in de maanden maart en april, waarbij zo’n 8 lesgroepen van ieder ca 30 kinderen kunnen
deelnemen aan het project.

4.3.

bestuurlijke activiteiten

Bij de bestuurlijke activiteiten zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op bestaande en te
verwachten ontwikkelingen. Kernwoorden van de bestuurlijke werkwijze zullen zijn:
 professionele samenwerking en aanpak van de bestuurstaken op non-profit basis;
 efficiënte en goede taakverdeling binnen het HOK-bestuur;
 doelgerichte en informatieve samenwerking met de participanten;
 verwezenlijking van de ‘Orgel platform-functie’ in Den Haag in de periode 2017-2020;
 organiseren van een ‘brainstormsessie’ binnen de kring van cultuuraanbieders;
 continueren en waar mogelijk uitbreiden van contacten met de plaatselijke overheid;
 uitwisseling van concertdata en gegevens binnen de Haagse regio en daarbuiten;
 uitgeven van jaarlijkse HOK-(concert)flyers voor pauzeconcerten en middag/avondconcerten naast HOK-infoboekje met meer informatie over orgels en locaties;
 nog verder uitbreiden van informatievoorziening via de HOK website en facebook;
 helderder beleid formuleren en uitvoeren m.b.t. PR en reclame.

4.4.

bijzondere activiteiten en herdenkingen

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan herdenkingen (zoals de maanlanding 50
jaar geleden) en jubilea zowel van componisten als concertgevers en participanten.(zo viert
organist Jos Laus in 2019 dat hij 50 geleden werd benoemd als kerkorganist))
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5. Bijlagen
Dit jaarplan heeft 2 bijlagen:
In bijlage 1 wordt de financiële begroting weergegeven, opgemaakt door de penningmeester
van het HOK, dhr. Gert Jan Hol.
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de geplande concerten voor 2019

6. Vaststelling en ondertekening
Dit jaarplan is door het HOK-bestuur vastgesteld in de HOK-bestuursvergadering van
maandag 1 oktober 2018,

Hero E.L. de Boer, voorzitter

Henk Barnhard, secretaris

Gert Jan Hol, penningmeester
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Bijlage 1 bij het Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)

6.1.

Bijlage 1: Financieel jaarplan 2019

Het financieel jaarplan is opgesteld door Gert Jan Hol, penningmeester van het HOK, en
gebaseerd op de in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 weergegeven beleid en de te
verwachte uitgaven en inkomsten.
Bij de hoogte van de te ontvangen subsidie voor 2019 is uit gegaan van
1) de in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van het van de gemeente Den Haag
toegezegde structurele subsidie van € 22.000,00. Voor 2019 is dit inclusief Trent 2019 een
bedrag van: € 23.399,00
2) de jaarlijks toegezegde financiële bijdrage van particuliere cultuurfondsen ten bate van
het Educatieve (orgel)project voor de basisschool, ter grootte van € 3.000,00

Begroting 2019 Haags Orgel Kontakt
Begroting 2019
BATEN
A
SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
A.1 Publieksinkomsten (alleen Den Haag)
A.2 Sponsorinkomsten
Indirecte opbrengsten
A.4 Diverse inkomsten:
B
SUBTOTAAL SUBSIDIES
B.1.2 Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag

Begroting 2019
€ 23.300
€ 5.300
€ 18.000
€0
€ 26.399
€ 3.000
€ 23.399

(incl. Trend 2018)

Som der baten (A+B)
LASTEN
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

€ 49.699
Begroting 2018

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel:
Beheerlasten materieel:
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel:
Activiteitenlasten materieel:

€ 6.500
€ 1.500
€ 5.000
€ 43.200
€ 13.200
€ 30.000

Som der lasten (C+D)
Resumé personeelskosten
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)

€ 49.700

€ 14.700

Aldus vastgesteld door het HOK-bestuur op 1 oktober 2018,
Gert Jan Hol, penningmeester.
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Bijlage 2 bij het Jaarplan 2019 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK)

6.2.

Programmering 2019
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