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Jaarverslag 2021 Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel 

Het bestuur van de stichting in 2021: 

Joost van der Werf, voorzitter; 
Maayke Verhagen, secretaris; 
Jan Buil, penningmeester; 
José Korsten - van Raaij, lid; 
Peter Smulders, lid. 
 
Tommy van Doorn, adviseur. 

 

Het bestuur vergaderde in 2021 op 19 februari, 27 juli en op 2 november. 

Aan de orde kwamen onder andere de volgende onderwerpen: 
• jaarrekening 2020, 
• inhoudelijk jaarverslag 2020, 
• begroting 2021, 
• evaluatie van de orgel-concertserie 2021, 
• evaluatie van de inloopconcerten 2021, 
• rooster beiaardbespelingen 2021, 
• financiering van de beiaardbespelingen, 
• extra subsidieverzoek aan gemeente Meierijstad ter compensatie van gederfde inkomsten in 2020 ten 

gevolge van de beperkende coronamaatregelen, 
• stand van zaken omtrent een mogelijke algehele restauratie van het Smits-orgel, 
• hoe te reageren op de klachten van enkele omwonenden over de geluidsoverlast van de beiaard, 
• hoe kan de stichting de gemeente ervan proberen te overtuigen dat deze klachten deels kunnen 

worden voorkomen door het verouderde automatische speelwerk te vervangen door een pneuma-
tisch speelmechaniek en een moderne computer. 

Concertreeks 2021 op de zondag. 

Ondanks de corona-perikelen zijn er óók in 2021 toch de nodige orgelconcerten gerealiseerd. 
Het geplande concert op 2 mei door Tommy van Doorn is gecanceld vanwege coronamaatregelen. 
 

6-jun. 16:00-17:00 Concertprogramma Bas Koster 
4-jul. 20:00-21:00 Concertprogramma Berry van Berkum 

1-aug. 20:00-21:00 Kunstfluiter Geert Chatrou  Bert Augustus en Geert 
Chatrou 

5-sep. 16:00-17:00 Concertprogramma: orgel en klarinet Frans Bullens en Paul 
Hoogenboom 

3-okt. 16:00-17:00 Henk van Riel met begeleiding van zijn 
elektronisch "huisorkest" Henk van Riel 

 
Zaterdag 11 september was het Nationale Orgeldag. Anne-Marie Cornelissen 
startte om 12:00, 13:30 en 15:00 uur met een rondleiding waarin ze vertelde 
over de geschiedenis van de Heilige Servatiuskerk, waarna ze de bezoekers 
overdroeg aan de heren organisten. Net zoals in 2020 waren organist Kees 

Doornhein en zijn assistent Johan Dekker weer bereid om aan belangstellenden de werking van een 
pijporgel te vertellen én te laten zien. Tot slot kon men een bezoek aan de speelkamer van de 
beiaard brengen, waar Joost van de Werf uit de doeken deed hoe een beiaard, of carillon werkt. 
Hij speelde ter plekke zelf en zo konden de bezoekers horen en zien hoe een beiaard klinkt, 
respectievelijk bespeeld wordt. Joost is voorzitter van de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel en 
ook een fervent amateur-beiaardier. 
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Op zondag 12 september vond de tweejaarlijkse Atelierroute Schijndel plaats. 
De kunstenaar Geert Maas was op zoek naar een geschikte expositieruimte. 
Met toestemming van het parochiebestuur mocht hij zijn werk exposeren in de 
Heilige Servatiuskerk. Tijdens de expositie waren er muzikale optredens van Jan 

Willems – accordeon, Tommy van Doorn – orgel, Paul van den Oever – saxofoonsolo, het duo Walter 
Vergeer – piano en Paul van de Oever. De expositie trok vele belangstellenden. 
 

 Diezelfde dag was het ook Open Monumenten Dag. Dit vormde een mooie 
aanleiding om de ontstaansgeschiedenis van de kerk op alle mogelijke 
manieren te visualiseren. Zo werden er twee vliegen in een klap geslagen: een 
kunstexpositie en een nadere kennismaking met de rijke historie van het 
kerkgebouw en haar kostbare interieur.  

 

De gratis inloopconcerten. 

De belangstelling voor de inloopconcerten op zaterdagmiddag tijdens de weekmarkt van 13:15 -13:45 uur 
viel in vergelijk met 2020 over het geheel genomen enigszins tegen. De alsmaar voortdurende corona-
maatregelen zullen het afgelopen jaar vrijwel zeker de rem zijn geweest op de gang naar een inloop-
concert. 
Van de inloopconcerten zijn de eerste twee komen te vervallen: 8 mei Tommy van Doorn en 22 mei Auke 
Kaptein. 
De gratis inloopconcerten die wél doorgingen zijn gegeven op:  
   
5-jun. Tommy van Doorn 
19-jun. Hans van den Boomen 
3-jul. Tommy van Doorn 
17-jul. Kees Doornhein 
31-jul. Marc Schippers 
14-aug. Tommy van Doorn 
28-aug. Henrike van Tuijl 
25-sep. René Bouman 

9-okt. Axel Wenstedt orgel en Eleanor de 
Groot barok-altviool 

23-okt. Thed van den Aker 

Een heel jaar beiaardbespelingen dankzij sponsoring en de mobiele collecte van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds 

Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel ontving in 2021 van gemeente Meierijstad het 
reguliere bedrag à € 1.500,-- voor beiaardbespelingen. Dit is te weinig om de beiaard 
wekelijks te laten bespelen. Desondanks werd de beiaard in 2021 vrijwel wekelijks tijdens de 

weekmarkt op zaterdag van 14:00 -15:00 uur bespeeld door stadsbeiaardier Tommy van Doorn en twee 
amateurbeiaardiers, Paul Schiphof en Joost van der Werf. Tommy van Doorn speelde om de veertiendagen 
en de twee amateur beiaardiers speelden de overige weken ( ± 1x per mnd). 
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 Mede dankzij een sponsorbijdrage van SOS700 heeft de ‘Stichting Smitsorgel en beiaard 
Schijndel’ deze fantastische serie orgelconcerten én de wekelijkse beiaardbespelingen in 2020 
kunnen realiseren. Het bestuur is SOS700 daar uiteraard zeer erkentelijk voor!  
 

 Daarnaast heeft de stichting bijdragen ontvangen van het Citymanagement Schijndel en de 
Fundatie Pieter Verhagen. 

 
De deelname aan de mobiele collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 
de Stichting geen windeieren gelegd. Het streefbedrag was € 800,--, het 

eindbedrag was € 1.050,--! Alle gulle gevers uiteraard heel hartelijk dank! 
 
 

De grote wens 

De financiële middelen waren in 2021 ontoereikend om (buitenlandse) gastbeiaardiers uit te nodigen voor 
bijvoorbeeld een zomeravondconcert. Het blijft een vurige wens van het bestuur dat de kosten van de 
wekelijkse bespelingen door een stadsbeiaardier vanaf 2023 structureel gefinancierd worden door 
gemeente Meierijstad en er hopelijk ook nog wat extra financiële middelen gevonden kunnen worden, 
waarmee enkele (internationale) gastbeiaardiers van naam en faam kunnen worden uitgenodigd voor een 
viertal bijzondere beiaardconcerten in de zomer…. Daarmee worden gemeente Meierijstad en in het 
bijzonder de beiaard in Schijndel internationaal op de kaart gezet. 

De Vrienden van het Smitsorgel 

De belangrijkste financiële bron voor de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel, waardoor onder andere 
de orgelconcertserie 2021 gerealiseerd kon worden, bestaat uit de jaarlijkse bijdragen van de “Vrienden 
van het Smitsorgel”. Deze bron van inkomsten is van essentieel belang voor het algehele reilen en zeilen 
van de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel, maar zéér zeker voor het plannen van een orgelconcert-
serie. Het bestuur is de “Vrienden van het Smitsorgel” derhalve zeer erkentelijk voor hun jaarlijks bijdragen. 
Hun donaties werden uitsluitend aangewend voor de inloop- en de orgelconcerten en de stichtingskosten 
(bankkosten, website, administratiekosten). 
 

Gemeenten hebben in 2021 van het Rijk een lumpsum ontvangen om de door de 
cultuursector geleden schade in 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen te 
compenseren. Door de coronamaatregelen bleven veel trouwe concertbezoekers thuis, 

waardoor de inkomsten over 2020 ver beneden de verwachtingen bleven. Op een of andere manier had 
corona ook een negatieve invloed op de bijdragen van de Vrienden van het Smitsorgel. Gelukkig is de 
extra subsidieaanvraag ter compensatie van het inkomensverlies over 2020 door de gemeente 
gehonoreerd. 
  

S 
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Jaarrekening 2021  
Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel 

 

    
 

  
 

Nummer Omschrijving 
 

  
 

  
  

  
 

BALANS per 31-12-2021 Activa Passiva 

 

600 Eigen vermogen van de stichting 0,00 1.600,18 
 

1100 Banksaldo Smitsorgel 1.697,25 0,00 
 

1101 Banksaldo Beiaard -97,07   
 

1298 Kruisposten 1.015,02 0,00 
 

1500 Crediteuren 0,00 1.015,02 
 

  Totaal 2.615,20 2.615,20 
 

  
  

  
 

    
 

  
 

VERLIES EN WINST per 31-12-2021 Debet Credit 

 

  Lasten     
 

4001 Bankkosten 160,87 0,00 
 

4003 Lidmaatschappen en abonnementen Smits-orgel 94,00 0,00 
 

4007 Registratie Domeinnaam 60,50 0,00 
 

4011 Algemene kosten 8,85 0,00 
 

4315 Representatie 154,01 0,00 
 

7004 Vergoedingen organisten en overige uitvoerenden 2.450,00 0,00 
 

7005 Vergoedingen beiaardiers 3.677,61 0,00 
 

  Totaal aan lasten 2021 6.605,84   
 

  
  

  
 

  
  

  
 

VERLIES EN WINST per 31-12-2021 Debet Credit 

 

  Baten     
 

8004 Inkomsten concerten en overige activiteiten 0,00 520,64 
 

9100 Ontvangen giften van "Vrienden van het Smitsorgel" 0,00 1.130,00 
 

9102 Sponsoring en giften van derden t.b.v. het Smits-orgel 0,00 505,00 
 

9201 Subsidie gemeente Meierijstad i.v.m. Coronaschade  0,00 1.412,00 
 

  Totaal aan inkomsten ten gunste van het Smitsorgel   3.567,64 
 

  
 

    
 

9200 Subsidie gemeente Meierijstad t.b.v. de beiaard 0,00 1.500,00 
 

9202 Sponsoring en giften van derden t.b.v. de beiaard 0,00 1.075,00 
 

9301 Opbrengst Mobiele Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 1.005,50 
 

  Totaal aan inkomsten ten gunste van de beiaard   3.580,50 
 

  
 

    
 

9999 Resultaat over 2021 542,30 0,00 
 

  
 

    
 

  
TOTAAL GENERAAL 7.148,14 7.148,14 
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Onze referentie 5950942

Geachte klant,

Dit is uw Financieel Jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Hierin vindt u de gegevens van uw
rekeningen en eventuele creditcards en hypotheken. Deze informatie kunt u gebruiken bij het
invullen van uw belastingaangifte. Meer informatie over uw Financieel Jaaroverzicht vindt u op
rabobank.nl/financieeljaaroverzicht.
Als tegoeden op uw rekeningen en eventuele creditcards onder het depositogarantiestelsel vallen,
dan staat dat per rubriek vermeld. Meer informatie hierover vindt u op rabobank.nl/dgs.
Heeft u verzekeringen, beleggingen of consumptieve kredieten? Dan ontvangt u hiervan
afzonderlijke jaaropgaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Hart van De Meierij

Betalen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/dgs.

NL45 RABO 0322 7696 55 EUR Zakelijke rekening
          Saldo 01-01-2021                  :                 2.270,41 C
          Saldo 31-12-2021                  :                 2.615,20 C
          Door u ontvangen rente in 2021    :                     0,00
          Door u betaalde rente in 2021     :                     0,00

Rabobank  Hart van De Meierij

Financieel Jaaroverzicht 2021

Postbus 301, 5600 AH  EINDHOVEN

Stg Smitsorgel en beiaard Schijndel
Verhoevenlaan 46
5481 KH  SCHIJNDEL

Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl en kies voor Nieuws
of neem contact op met onze bank.

Telefoon (088) 722 66 00

E-mail particulieren.hvdm@rabobank.nl

Bankcode

1471

De informatie op dit Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens. Afhankelijk van uw fiscale positie kunt u deze
informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie.


