TERUGBLIK 2019
BESTUUR
•
Toetreding nieuwe bestuursleden G. (Gerrit) Bril en M. (Martin) Van Heerde
per 1 januari 2019
•
Afscheid van bestuursleden M.B. (Ries) Nieuwkoop (september) en F.P.D.J.
(Fré) Douma (december)
•
10 bestuursvergaderingen
•
2 donateurs- en nieuwsbrieven voor abonnees; stijging van 298 naar 311
abonnees op de nieuwsbrief
•
Deelnemer in de stichting Gouden Eeuw van Zwolle, ter voorbereiding op
een festival bij de oplevering van het gerestaureerde Schnitgerorgel
ACTIVITEITEN ROND RESTAURATIE SCHNITGERORGEL
•
Uitruimen van het Schnitgerorgel ter voorkoming van verbouwschade
tijdens de restauratie van de vloeren van de Grote Kerk in de eerste helft van
2019
•
Opvragen offertes schilderwerk en snijwerk orgelkas. Afronding
kleurenonderzoek van de orgelkas en opstellen kleurvisie in samenhang met
de ensembles in de Grote Kerk
•
Ontvangst definitieve vergunning van de gemeente op 9 juni tot restauratie
van het Schnitgerorgel
•
Vergunningaanvraag, opbouw en plaatsing van het tijdelijke Flentrop/Van
Leeuwenbergorgel uit Utrecht in de Grote Kerk
•
Ontwikkeling fondsenwervingsplan en bidbook. Beperkte start gemaakt met
aanschrijven van fondsen. Cheque ontvangen in het kader van de
RaboClubSupportactie. Ontwikkeling pijpenadoptieplan.
•
Vergunningaanvraag herstel orgelkas ingediend bij gemeente Zwolle
•
Bezoeken diverse andere kerken in het land voor leerervaringen rondom
grootschalige restauraties van orgels
•
Ontwikkeling digitale presentatie over orgels in de Grote Kerk Zwolle
CONCERTEN
•
Benefietconcert op 14 december 2019 met Toon Hagen en saxofoonkwartet
Nomen Nominandum naar aanleiding van de ingebruikname van het tijdelijke
Flentrop/Van Leeuwenbergorgel
WEBSITE
•
Actualisatie van de website www.schnitgerorgelzwolle.nl.
•
Ontwikkeling van adoptiewebsite; lancering op 14 december door
cultuurwethouder Monique Schuttenbeld

FINANCIEEL
INKOMSTEN (in €)
Donateurs en giften
Verhuur (kist)orgel
Actie Pijpadoptie
Actie Wijnverkoop
Actie CD verkoop
Storting vanuit Vermogensrekening

2.732,50
300,00
25,00
40,00
250,00
15.500,00

UITGAVEN (in €)
Beheer- en bestuurskosten
Bankkosten
Inkoop wijnactie
Uitgevoerde werkzaamheden orgel(s)

530,02
123,00
400,50
16.650,00

RESULTAAT (in €)
positief

1.143,98

SALDI REKENING IBAN: NL55ABNA0598052100
Vermogensrekening
Bestuursrekening

1-1-2019
17.000,00
1.692,08

31-12-2019
1.513,05
2.836,06

