
 

Beleidsplan Orgelkring Vrangendael/Sittard, 2020/2021 

Inleiding 

Per 4 september 2019 is de Stichting Orgelkring Vrangendael/Sittard (afgekort: SOKV) opgericht, 

voortkomend uit de parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph (Vrangendael). De Stichting zet zich in 

om het in de parochiekerk aanwezige monumentale Barokorgel (gebouwd door P. Assendelft, 1748) 

in al zijn pracht en glorie, bij iedereen die dit maar wil zien en horen, bekend te maken. 

De activiteiten van de Commissie Organisatie Orgelactiviteiten Vrangendael (COOV; sinds 2011) 

worden onder verantwoordelijkheid van de Stichting voortgezet. 

 

Bestuur 

De Stichting heeft de volgende bestuursleden: 

Ren van Schrojenstein Lantman, voorzitter 

Hans Nieuwkamp, secretaris/penningmeester 

Jan Barendse, bestuurslid. 

Organiste Anja Hendrikx is artistiek adviseur. 

De bestuursleden verdelen onderling de taken, de voorzitter is de eerst aanspreekbare. 

Taakomschrijving 

Het is de taak van de Stichting: 

 Om openbare en besloten orgelconcerten voor te bereiden en de uitvoering ervan te 

organiseren en begeleiden, e.e.a. in afstemming met het Kerkbestuur van de parochie. 

 Te bevorderen dat er aanvullend aan de liturgie orgelbespelingen worden georganiseerd 

voor de parochianen van Vrangendael en andere belangstellenden. 

 Externe contacten te onderhouden met de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden 

Limburg (SOL), alsmede plaatselijke en regionale orgelkringen, waarmee een vorm van 

samenwerking bestaat en  kan worden op- en uitgebouwd. 

 Om financiële ondersteuning te verwerven voor het programmeren van activiteiten bij 

subsidiegevers, waaronder de parochie Vrangendael, de gemeente Sittard- Geleen en 

andere subsidiebronnen en donaties. 



Verantwoording 

In de Statuten is de wijze van jaarlijkse verantwoording van de werkzaamheden van de Stichting 

vastgelegd in de vorm van een jaarverslag en financiële verantwoording. Terugkoppeling zal 

geschieden naar de rechthebbende organen, waaronder het Kerkbestuur, donateurs en andere 

belanghebbenden. 

De Stichting werkt wat programmering en contacten betreft zelfstandig, los van het Kerkbestuur. Het 

Kerkbestuur is eigenaar van het kerkgebouw en het orgel, maar draagt geen verantwoording voor de 

financiering en organisatie van activiteiten door de Stichting. 

Organisatie concerten/activiteiten in het kerkgebouw 

De concrete werkwijze rond concerten en activiteiten in het kerkgebouw van de parochie, waarvoor 

medewerking en afstemming nodig is met het Kerkbestuur, wordt beschreven in een Huishoudelijk 

Reglement. De ‘Commissie Organisatie Orgelactiviteiten Vrangendael” zet hier als commissie van de 

Stichting haar werkzaamheden voort. 

Voorgenomen uitwerking van de Stichting in 2020/2021 

1. Operationele werkzaamheden verrichten, die het mogelijk maken om als Stichting te 

functioneren, zoals een overeenkomst met de bank, bekendmaking en overleg met o.a. 

subsidiënten van het functioneren als Stichting; 

2. Het vaststellen van dit Beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement (met kerkbestuur); 

3. Het programmeren van orgelactiviteiten (bespelingen zowel als concerten) en voortzetten 

van samenwerkingsverbanden met o.a. de SOL. Regionaal heeft de samenwerking tussen de 

orgelkringen Limbricht – Geleen – Vrangendael/Sittard de eerste aandacht. 

4. Het via PR en andere mogelijkheden optimaliseren van de aandacht van (toekomstige) 

orgelliefhebbers voor behoud van het  Barokorgel  in samenhang met de voortzetting van de 

orgelcultuur in de regio. 

5. Het opstellen en uitvoeren van een Activiteitenplan ten behoeve van genoemde punten. 

 

 

Aldus besproken en vastgesteld op  24 augustus 2020, 

Het Stichtingsbestuur. 

 

 

  


