Een beleidsplan voor de komende vijf jaar betreffende het Smitsorgel te Schijndel.
ALGEMEEN
De laatste jaren is er nogal wat veranderd in de toekenning van subsidiegeld voor
het restaureren van monumenten in zijn algemeenheid en voor orgels in het
bijzonder.
Bovendien is de situatie in de Kerk zodanig veranderd, dat er uit eigen middelen
nog maar vrij weinig mogelijk is.
Het zou evenwel jammer zijn als het Smits-orgel in de Servatiuskerk te Schijndel ten
prooi zou vallen aan verval.
Het is de bedoeling dat naast het opknappen - gespreid over de komende vijf jaar
- het orgel jaarlijks 1 à 2 keer gestemd wordt. Tijdens de stembeurt kunnen kleine
onvolkomenheden meteen gerepareerd worden.
ONDERHOUD (meerjarenplan)
Het streven is om In de komende vijf jaar uit te komen bij een orgel dat niet alleen
tijdens de mis, maar ook op een concert zijn mannetje staat.
Onderstaand de voorstellen voor de komende vijf jaren die de Stichting Smitsorgel
Heilige Servatiuskerk aan het parochiebestuur zal voorleggen.
1) Voor het jaar 2018 stelt de Stichting voor om:
a) De tractuur van het orgel, maar met name die van het pedaal opnieuw bij te
stellen.
b) Alle gedekte fluiten te laten stemmen.
2) Voor het jaar 2019 alle tongwerken laten intoneren en stemmen.
3) Voor het jaar 2020 een generale stemming van het gehele orgel.
4) Voor het jaar 2021 onderzoek te laten doen naar verbetering van de
windvoorziening.
5) Wat is blijven liggen en wat achteruit is gegaan weer op kwaliteit brengen. De
verlichting bij de speeltafel moderniseren en het meubilair op het koor
verbeteren.
STOOKPROTOCOL
Er moet door het parochiebestuur een stookprotocol worden opgezet, waarbij de
Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk het parochiebestuur met raad en daad
terzijde zal staan. Er wordt zelfs gedacht aan een verwarmingssysteem dat via een
app op afstand ingeregeld kan worden.
SUBSIDIES EN SPONSORING
Om bovenstaande onderhoudsvoorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd te
krijgen wil de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk middels subsidies en
sponsoring voldoende geld genereren om het parochiebestuur, indien nodig én
volgens duidelijke afspraken vóóraf, financieel te ondersteunen bij het onderhoud
van het Smits-orgel.
De Stichting wil de subsidieverzoeken en sponsorwerving kracht bij zetten middels
een comité van aanbeveling.

VRIENDEN
De Stichting is inmiddels begonnen met het werven van “Vrienden van het
Smitsorgel”. Een bescheiden deel van deze inkomsten wordt aangewend om de
noodzakelijke kosten die een stichting met zich meebrengt te bekostigen, zoals
inschrijving KvK, bankkosten, lidmaatschapsgelden, domeinnaam-registratie,
webhosting en website), alsmede de noodzakelijke kantoor-benodigdheden als
(brief)papier, postzegels, enveloppen, printer cartridges, boekhouding en wat dies
meer zij.
Het merendeel van deze inkomsten zal echter besteed worden aan
orgelconcerten, lezing, rondleidingen, of combinaties hiervan.
ORGELCONCERTEN
Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2018 te starten met een bescheiden
reeks orgelconcerten voor dit jaar en dat te continueren en zelfs uit te breiden in
de komende jaren. De “Vrienden van het Smitsorgel” worden hierover persoonlijk
geïnformeerd en hebben gratis toegang tot de reguliere concerten.
De opzet van deze concerten zal steeds zijn: orgelmuziek in combinatie met iets
anders, zoals een ensemble, solist, koor, verteller, poëzie, film, theater, dans…..
Hierdoor raakt hopelijk telkens een andere doelgroep gemotiveerd om toch naar
de kerk te komen en raken deze bezoekers óók onder de indruk van het prachtige
Smits-orgel….
Doelstelling van deze concerten is te allen tijde: het vergroten van de publieke
belangstelling, in de hoop daarmee een breder draagvlak onder de Schijndelse
bevolking te creëren voor het monumentale Smitsorgel.
Naast het organiseren van orgelconcerten leven er binnen de Stichting ook
plannen om zo af en toe interessante lezingen met betrekking tot orgels, of
orgelmuziek te laten houden, maar ook rondleidingen te organiseren voor niet al te
grote gezelschappen waarbij het orgel en zijn muziek centraal staan.
EDUCATIEF PROJECT
Om voor de toekomst op lange termijn verzekerd te zijn van een breed draagvlak
onder de bewoners van Meierijstad wordt in samenwerking met Phoenix Cultuur ,
Cultuurkade Meierijstad en CHV Academy een educatief project ontwikkeld voor
alle basisschoolkinderen uit de groepen 6 binnen Meierijstad, waarbij het Doe-orgel
centraal staat. De Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk heeft voor de aanschaf
van een Doe-orgel inmiddels een subsidietoekenning ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds en zoekt nog naar subsidiënten en sponsoren voor het
resterende aankoopbedrag. Als het Doe-orgel gekocht is, draagt de Stichting dit
over aan Cultuurkade Meierijstad, zijnde hét platform binnen Meierijstad van
waaruit educatieve projecten aan het basisonderwijs worden aangeboden. De
bedoeling is dat het orgelproject jaarlijks aan alle basisscholen in Meierijstad wordt
aangeboden.

