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Doelstelling Vereniging Brabantse Orgelfederatie (BOF)
Instandhouding van het culturele erfgoed dat het orgel vormt en het bevorderen van de
orgelcultuur (ook niet-kerkelijk) in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder.

Werkzaamheden
Documentatie
 Documentatie van orgels in Noord-Brabant is een voortgaande “open einde” activiteit.
Informatie wordt digitaal opgeslagen als tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen. Dit
project loopt sinds 2007. Ook op langere termijn blijft fondswerving hiervoor
noodzakelijk.
 Met o.a. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt gesproken over een format voor
te standaardiseren informatie uitwisseling
 Beschikbare informatie wordt gedoseerd op de website opgenomen
 Reis- en administratiekosten worden vergoed
 Een meerjarenvisie ten aanzien van documentatie is beschikbaar gemaakt
Beheer en inventarisatie
 Orgelbeheeerders in Noord-brabant wordt de mogelijkheid geboden een orgel gratis te
laten beoordelen op onderhoudsaspecten. Van elk bezoek wordt een rapport met
adviezen opgemaakt. Daarbij behoort ook een advies voor meerjarig onderhoud.
 Het project loopt sinds 2009
 De subsidie voor dit project is eind 2010 beëindigd. Een nieuwe aanvraag is in de
maak.
Belangenbehartiging/fondsenwerving
 De BOF geeft aan orgelbeheerders en geïnteresseerden op verzoek advies over
orgelgerelateerde zaken.
 Informatie over bestaande fondsen en de mogelijkheden daar gebruik van te maken
wordt doorgegeven aan de leden.
 Fondsen worden aangetrokken voor activiteiten van de BOF (zie onder
Fondsenwerving)
Festival Nieuwe Muziek
 In 2013 wordt weer een Festival Nieuwe Muziek georganiseerd. Het eerste Festival
vond plaats in 2010 in Eindhoven. Doel is hedendaagse muziek uit te voeren en
bekend te maken die door Brabantse componisten is geschreven voor orgel met
eventueel andere instrumenten of zang.
 Het FNM wordt georganiseerd in samenwerking met het Conservatorium van de
Fontys Hoogeschool in Tilburg.
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Het FNM zal plaats vinden in een aantal kerkgebouwen in Tilburg.
Voorgenomen data: ???? 2013.
Financiering van het Festival door sponsoring, subsidies en toegangsheffing

Excursies naar Brabantse Orgels
 Twee keer (per jaar) een excursie naar orgels in Brabant. Eén excursie i.s.m. Het
landelijk maandblad “De Orgelvriend”. De excursies trekken belangstellenden uit heel
Nederland.
 Van de betreffende orgels worden CD-opnames gemaakt die voor de excursionisten
beschikbaar zijn
 de CD's worden toegevoegd aan het documentatiecentrum
 uitvoerenden krijgen geen vergoeding, behalve reiskosten,
 voor organisatiekosten worden administratie- en reiskosten vergoed
 voor de excursies wordt toegang geheven, waarmee excursiekosten worden afgedekt
 dit project loopt sinds 2008
 in 2013 mogelijk regio-excursie rondom Werkendam en een excursie met publicatie
rondom van Hirtum-orgels
Orgelmagazine en Orgelagenda
 Na eerst 2 orgelkrant-uitgaven (2008 en 2009) wordt sinds 2010 een orgelmagazine
op A4-formaat, waarin opgenomen de orgelagenda, uitgegeven. In april 2013 wordt
het 4e magazine gepresenteerd.
 deze productie wordt gratis verspreid via orgelkringen, kerken en VVV's in Brabant
 foto's, tekst, opmaak en distributie wordt door vrijwilligers verzorgd, administratie- en
reiskosten worden vergoed
 productiekosten worden voornamelijk betaald uit advertentieopbrengsten
Jeugd en Orgelcultuur
 orgels zijn mooi maar moeten ook in de toekomst bespeeld worden. In Helmond loopt
sinds 2010 een project om jeugd bij orgels te betrekken. In 2013 moeten de
resultaten van deze pilot worden uitgerold naar meer plaatsen
 kosten voor het lopende project worden nu in Helmond afgedekt
Website/Nieuwsbrieven
 de BOF houdt een actuele website (www.brabantorgel.nl) bij, waarop informatie over
orgels, orgelkringen, excursies, orgelconcerten, orgelmuziek, enz. in Noord-Brabant.
 mogelijkheden om een “Orgelbank” op de site te plaatsen worden onderzocht in
verband met het toenemende aantal kerksluitingen.
 onderhoud van de website en verzending van regelmatige nieuwsbrieven wordt door
een vrijwilliger verzorgd
 kosten voor webhosting en administratie worden vergoed
Liturgie en Orgel
 rekening houdend met veel leeglopende en op te heffen kerken en de daarmee
vrijkomende orgels is een beleidsnotitie in voorbereiding
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Fondsenwerving





De boven opgevoerde projecten zijn voor een groot deel “Open eind” projecten.
Daarom is ook op langere termijn van belang dat voldoende fondsen worden
verworven voor deze activiteiten.
Vanwege de gebleken verminderde mogelijkheden voor subsidies uit bestaande
cultuurfondsen zal in toenemende mate een beroep moeten worden gedaan op andere
bronnen. Daartoe is onder meer een ANBI-status voor de BOF verkregen. Bedrijven en
particulieren zijn nu eenvoudiger te verleiden tot het doen van fiscaal vriendelijke
giften, legaten of erfenissen.
Eind 2013 wordt een nieuw provinciaal beleid verwacht voor ondersteuning van
culturele projecten.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en enkele subfondsen daarvan blijven toegankelijk
voor aanvragen.

Vermogensbeheer


Saldi van de Orgelfederatie staan op twee rekeningen bij de Rabo
 Een bankrekening
 Een bedrijfsTelerekening

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
Engbert Tienkamp
secretaris
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