JAARREKENING
2020

Jaarrekening 2020
Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk
Nummer Omschrijving
BALANS per 31-12-2020
600
1100
1101
1500

Eigen vermogen van de stichting
Banksaldo Smitsorgel
Banksaldo Beiaard
Crediteuren
Totaal

VERLIES EN WINST per 31-12-2020

Activa

1.057,88
555,09
1.715,32
2.270,41

Debet

Lasten
Bankkosten
Lidmaatschappen en abonnementen Smits-orgel
Webhosting
Registratie Domeinnaam
Maken en onderhoud website
Algemene kosten
Representatie
Lidmaatschappen en abonnementen beiaard
Lidmaatschap KNKV voorgaande jaren
Totaal algemene bestuurskosten

175,73
92,50
48,40
12,10
118,00
12,43
86,07
41,00
69,00
655,23

5001
5002

Publicatiebord A4 t.b.v. beiaarsbespelingen
Epson beamer t.b.v. Orgelconcerten
Totaal aan aanschaffing materiaal (vaste activa)

59,59
226,51
286,10

7004

Vergoedingen organisten en overige uitvoerenden
Totaal uitgekeerd aan organisten en overige
uitvoerenden

2.103,66

Vergoedingen beiaardiers
Totaal uitgekeerd aan beiaardiers

4.040,12
4.040,12

4001
4003
4006
4007
4008
4011
4315
4603
4693

7005

Totaal aan lasten in 2020

Passiva

2.103,66

7.085,11

1.212,53
2.270,41

Credit

Jaarrekening 2020
Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk
Nummer Omschrijving
VERLIES EN WINST per 31-12-2020
Baten
8004
9100
9102

Debet

Credit

Inkomsten concerten en overige activiteiten
Ontvangen giften van "Vrienden van het Smitsorgel"
Sponsoring en giften van derden
Totaal aan inkomsten ten bate van het Smits-orgel

365,55
980,00
750,00
2.095,55

9200

Subsidie gemeente Meierijstad t.b.v. beiaard
Totaal aan inkomsten ten bate van de beiaard

1.500,00
1.500,00

9300

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds
Totaal aan subsidie ten bate van orgel en beiaard

1.441,62
1.441,62

9999

Winst of Verlies

2.047,94
7.085,11

Totaal aan baten in 2020
TOTAAL GENERAAL

7.085,11

7.085,11

STICHTING SMITSORGEL HEILIGE SERVATIUSKERK
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
BALANS
Activa
Banksaldo Smitsorgel
Banksaldo Beiaard

31-12-2020
Passiva

555,09
1.715,32

Crediteuren
Eigenvermogen

Activa

31-12-2019
Passiva

1.193,32
1.912,50
1.212,53
1.057,88

2.270,41

2.270,41

3.105,82
3.105,82

3.105,82

EXPLOITATIEREKENING
2020

2019

Lasten
Algemen bestuurskosten
Vergoedingen organisten en overige uitvoerenden
Kosten beheer beiaard

655,23
2.103,66
-

1.170,53
2.792,00
37,50

Vergoedingen beiaardiers

4.040,12

50,00

Aanschaf publicatiebord A4 en Epson Beamer
Naar balans

286,10
1.057,88
8.142,99

3.105,82
7.155,85

Baten
Balans per 01-01-2020
Inkomsten conserten en overige activiteiten
Ontvangen giften van Vrienden van het Smitsorgel

3.105,82
365,55
980,00

1.797,73
1.208,12
1.400,00

Subsidie Prins Brenhard Cultuurfonds
Subsidie gemeente Meierijstad t.b.v. Beiaard
Sponsoring en giften van derden

1.441,62
1.500,00
750,00
8.142,99

2.000,00
750,00
7.155,85

Toelichting op de jaarrekening 2020 van Stichting Smitsorgel en beiaard Schijndel.
Toelichting op de BALANS
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg eind 2019 € 3.105,82.
Het resultaat over 2020 is € 2.047,94 verlies.
Het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 1.057,88.
Banksaldo
De stichting beschikt over één zakelijke bankrekening waarop al het betalingsverkeer
plaatsvindt: NL45 RABO 0322 7696 55.
Voor de beiaard is een grootboekkaart aangemaakt “Banksaldo Beiaard” (een fictieve
bankrekening) waar via Kruisposten op- en afgeboekt wordt. Het werkelijke banksaldo van
de betaalrekening per 31-12-2020 in de boekhouding is de optelsom van het “Banksaldo
Smitsorgel” en “Banksaldo Beiaard”.
Nog te betalen bedragen
De drie beiaardiers hebben hun speelbeurten van het laatste kwartaal, of het laatste halfjaar
van 2020 begin januari gedeclareerd. Deze declaraties zijn in 2020 geboekt als kosten
(Vergoedingen beiaardiers) en tegengeboekt als nog te betalen bedragen (crediteuren).
Voor de beiaard is begin 2021 € 1.715,32 – € 1212,53 = € 502,79 te besteden. Dit is het
bedrag aan gemeentesubsidie wat bedoeld is voor de officiële overdracht van de beiaard die
door coronamaatregelen in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden.
Toelichting op de INKOMSTEN
Algemeen - entreegelden
Vanwege coronamaatregelen zijn er in 2020 minder orgel- en inloopconcerten gerealiseerd
dan er oorspronkelijk gepland stonden. De bezoekersaantallen bij de orgelconcerten waren
gelet op de coronamaatregelen niet slecht, maar toch beduidend minder dan in 2019.
Daardoor zijn de opbrengsten ‘entreegelden’ lager dan waar op gerekend was, ook al
werden er minder concerten gegeven. In principe zijn de orgelconcerten voor iedereen vrij
toegankelijk, maar wordt er na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Vrienden van het Smitsorgel hebben sowieso “gratis” toegang, ofwel: van hen wordt geen
vrijwillige donatie verlangd.
Wat op zich meeviel waren de bezoekersaantallen bij de inloopconcerten. Ook bij de
inloopconcerten kunnen bezoekers een vrijwillige bijdrage in een schaal deponeren. Maar
dit zet niet echt zoden aan de dijk. Hier gaat het vaak om enkele euro’s.
Subsidie en donatie
Dankzij een donatie van SOS700 à € 750,-- , een subsidie via het Prins Bernhard Cultuurfonds
uit het Tienkamp-Kuijten fonds à € 1.500,-- en een doorgeschoven gemeentelijke subsidie
van € 1.500,--, toegekend in 2019, maar ingezet in 2020, konden de gerealiseerde orgel- en
inloop-concerten, alsmede wekelijkse beiaardbespelingen gefinancierd worden.

Vrienden van het Smitsorgel
Opvallend is dat de donaties van ‘Vrienden van het Smitsorgel’ in 2020 beduidend lager zijn
dan begroot. Er staan 60 Vrienden van het Smitsorgel geregistreerd in de administratie, die
minimaal € 25,-- per jaar doneren. Dit zou minimaal € 1.500,-- aan donaties kunnen
opleveren. In een nieuwsbrief of per email is enkele malen voorzichtig gevraagd: heeft u uw
donatie voor 2020 al overgemaakt? Wat een achterliggende oorzaak zou kunnen zijn is
onbekend.

INKOMSTEN
Inkomsten concerten en overige activiteiten
Ontvangen giften van "Vrienden van het Smitsorgel"
Sponsoring en giften van derden
Subsidie Tienkamp-Kuijten fonds
Subsidie gem. Meierijstad voor beiaardbespelingen
Subsidie gem. Meierijstad voor overdracht beiaard
Totaal aan inkomsten ten bate van het Smits-orgel

2020
365,55
980,00
750,00
1.441,62
1.500,00

2019
1.208,12
1.400,00
750,00
1.500,00
500,00

5.037,17

5.358,12

Toelichting op de KOSTEN
Bestuurskosten
De bestuurskosten zijn in 2020 beduidend lager dan die in 2019. De opvallendste post is die
van “Briefpapier, inkt, postzegels en drukwerk”. De voornaamste kostenpost was in 2019 het
programmaboekje voor het gezamenlijk concert op 5 mei.
Omdat dit concert vanwege coronamaatregelen in 2020 niet heeft plaatsgevonden, zijn er
geen programmaboekjes gedrukt. In 2020 is alles per email verstuurd, hetgeen een
besparing aan postzegels betekende. Het nieuwe logo is zwart-wit. Daardoor waren er geen
kleurenprints meer nodig, hetgeen een besparing aan inktcartridges betekende en dus
minder administratiekosten. Dankzij het nieuwe logo werd en wordt alles door een
laserprinter geprint. In 2020 konden we nog ruimschoots gebruikmaken van flyers en
briefpapier uit 2018 (drukwerk) met het oude logo.
Het bedrag “Algemene kosten” bestaat in 2019 voornamelijk uit de aanschaf van drie
dataloggers waarmee de temperatuur, de luchtvochtigheid en het dauwpunt worden
gemeten boven, midden en onder in het orgel.
In 2019 is er een betaalde advertentie in De MooiSchijndelKrant geplaatst voor het
kinderconcert “Walla Kristalla” op 6 oktober. Het effect daarvan was ronduit teleurstellend.
Vanwege die ervaring is een betaalde advertentie in 2020 voor de voorstelling “Polle de
Orgeljongen” op 4 oktober achterwege gelaten.
Eind 2020 is de website van ‘Stichting Smitsorgel en beiaard’ voor het eerst op alle fronten
geüpdatet wat resulteerde in een nota van € 118,00.

BESTUURSKOSTEN
Bankkosten
Lidmaatschappen en abonnementen Smitsorgel
Briefpapier, inkt, postzegels, drukwerk
Administratiekosten
Webhosting
Registratie Domeinnaam
Maken en onderhoud website
Publiciteit
Algemene kosten
Representatie
Lidmaatschappen en abonnementen beiaard
Lidmaatschap KNKV voorgaande jaren
Totaal aan bestuurskosten

2020
175,73
92,50
48,40
12,10
118,00
12,43
86,07
41,00
69,00

2019
195,95
76,75
314,65
48,47
60,50
110,48
341,78
21,95
-

655,23

1.170,53

Aanschaf beamer
Dankzij wijlen bestuurslid Peter Aarssen waren de organisten vanaf 2019 tijdens de
orgelconcerten beneden in de kerk voor het publiek zichtbaar op een groot scherm. Hij
leende hiervoor een beamer met scherm bij de oblaten van Franciscus van Sales op de
Gemondseweg 41 te Schijndel (het Salesianum). Hij wist Piet van der Aa als cameraman te
charteren, een medewerker van Omroep Meierij en lid van zijn Pauluskoor. Ook in 2020 kon
de stichting steevast rekenen op Piet van der Aa en was een telefoontje met pater Kees
Jongeneelen voldoende om de beamer met scherm weer te mogen lenen.
Met ingang van 1 oktober 2020 zijn de paters verhuisd naar Sint-Oedenrode. Dat is toch net
iets te ver om even op en neer te rijden voor een beamer en scherm. Via een online
inboedelveiling is een gebruikte Epson 965 beamer aangeschaft. Van Foto Keetels kregen we
een Sony videocamera waarvan het loopwerk kapot is, maar die nog prima beeld geeft. Piet
van der Aa schonk ons een statief en via hem kwam de stichting in het bezit van drie haspels
met coaxkabels, afkomstig van Omroep Meierij, waar men aan het opruimen was geslagen.
Beamer, camera, statief en kabel hebben hun dienst al bewezen in 2020: op het geleende
scherm van Salesianum werd de organist prachtig in beeld gebracht beneden in de kerk. De
stichting is nu bijna selfsupporting op dit gebied. Het enige wat nog ontbreekt is een groot
beeldscherm.

Materiële eigendommen van de Stichting Smitsorgel en beiaard Schijndel per 31-12-2020.
Omschrijving
Doe-orgel
Accu Flight-cases voor Doe-orgel
2 beachflags+standaards+grondankers
Stoepbord
3 Voltcraft dataloggers
Voltsoft: software voor dataloggers
Epson EB 965 beamer
Publicatiebord A4 op standaard
Sony videocamera (Loopwerk defect)
Statief voor videorecorder
Drie haspels met coaxkabels

Jaar van
aanschaf
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

Leverancier/Donateur
Verschueren Orgelbouw
Bax Music
Drukwerkdeal
Wereldwinkel (stopte)
Conrad Electronics Benelux B.V.
Conrad Electronics Benelux B.V.
BVA Auctions (online veiling)
www.infoframe.nl (Combico)
Foto Keetels
Piet van der Aa
Omroep Meierij

AanschafNotitie
waarde (€)
6050,00
91,00
228,02
25,00
220,49
43,49
226,51
59,59
- (Schenking)
- (Schenking)
- (Schenking)

Uitgekeerde vergoedingen
De vergoedingen in 2020 uitbetaald aan organisten en beiaardiers spreken voor zich: deze
vergoedingen zijn allemaal op basis van facturatie, of declaratie aan betrokkenen
uitgekeerd.
Voor de inloopconcerten ontvingen de organisten een vaste vergoeding van € 50,--.
Representatie
De voornaamste representatiekosten waren in 2020:
Enkele flessen goede wijn voor Kees Jongeneelen voor het lenen van de beamer en het
scherm de afgelopen twee jaren. Een uitgebreide lunch voor de vrijwilligers tijdens de
Nationale Orgel – en Monumentendag 2020 (organisten, beiaardiers, toezichthouders,
rondleider).
De beiaardiers konden en kunnen te allen tijde bij Van Lier verf en behang de sleutel van de
kerk ophalen en terugbrengen. Robert van Lier en cameraman Piet van der Aa ontvangen
namens het bestuur in 2021 alsnog een blijk van waardering voor hun bereidwillige
medewerking in de afgelopen jaren.
Controle van de financiële administratie 2020
Op 19 februari heeft de voorzitter Joost van der Werf steekproefsgewijs een aantal posten
en een gedeelte van de rekeningen gecontroleerd en daarbij geen onrechtmatigheden
geconstateerd.
Dit verslag is opgetekend te Schijndel op 11 februari 2021 door Jan Buil, penningmeester van
Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel en goedgekeurd tijdens de online
bestuursvergadering op 19 februari 2021.

