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"Het orgel in de steigers',
ln haar maanderijkse bijeenkomst heeft het coilege van Kerkrentmeesters enkere knopen doorgehakt m.b.t. het orgèt. oit past
in het

totale plaatje van het inmidders bijna tien jaar tope-nde traject ,de
4e
variant'. Het orger vertoont ar rangere tijd de nodige mankementen,
Een 1oo%-restauratie is vorstrekt onbótaarbaar en ook
niet nodig.
Aangezien we op dit moment over enkere substantiëre
subsidiö
kunnen beschikken, diende er wer een keuze gemaakt te
worden.
Deze op dit moment beschikbare subsidies vervallen
als we niet
binnen een bepaarde tijd ook daadwerkerijk daar gebruik van gaan
maken. Een werkgroep vanuit het College van Kérkrentr"""i"r.,

aangevuld met enkele deskundige gemeenteleden, heeft het

dige voorwerk gedaan.
De totale kosten en de wijze van financieren is als volgt:
Financiering groot onderhoud orgel
Totale
€ g6794,g2

kosten
SubsidieSlM

no_

-€2g.40g,14

Fonds
- € g.0OO,OO
Stichting - € 2.000,00
vrijwilligerswerk
€ 16.672,59
OrgelÍonds
_ € 16.979,09
Nog te financieren
€ g.6g0,00
Subsidie Prins Bernhard
Subsidie Gravin van Bytandt
Bijdrage

De kosten liggen (nagenoeg) vast middels concrete ofÍertes.
ln
de financiering zitten twee nog enigszins ,zwakke, punten. We

gaan ervan uit dat we vordoende vrijwiiligers kunnen
vinden, maar

dat moet natuurrijk nog wer Íeiterijk pràatsvinden. Bovendien is
boekhoudkundig gezien de dekking van de fondsen niet
voiledi!

100%, dus ook niet voor het orgelfonds. ln bovenstaand plaatje
ié
rekening gehouden met een 70% dekking van het orgelfonds.'Dai
geeft de reële situatie weer. Aan de andeie kant:
er liggen ook nog
de nodige ijzers in het vuur.
Die kunnen we als volgt weergeven:
- Er zijn nog niet benaderde subsidiegevers,
die alsnog benaderd
zullen gaan worden.
99k O9 eigen gemeente (er zijn zeer Íervente orgellieÍhebbers)
kijgt de gelegenheid een duit in het zakje te doen.
- Er zullen nog de nodige acties op touw worden gezet
om geld in
te zamelen.
De totale financiering is daarmee (nagenoeg) volledig gedekt.
De

feitelijke uitvoering van het onderhoud stàt ingepÉÀd
voor de
periode circa 3 januari 2o1T tot circa 31 maart
2012. over deze
details wordt u uiteraard op een later tijdstip nog uitvoeríg geïn_

formeerd.
Kortom: we gaan er van uit dat we op deze wijze een goed
onder_
bouwd besluit hebben genomen. Uiteraard ztln we
beÀieuwd naar
uw reactie(s) en misschien hebt u ook nog idóeën voor
acties.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerrit van den Bosch

