
 
 
 

Jaarrekening 2021 
 
 
 
 
 

Stichting 
Nationaal Instituut voor de Orgelkunst 

Amsterdam 
 

 



 1 

Inhoudsopgave 
 

BESTUURSVERSLAG 2021 ........................................................................................................................ 2 

FUNCTIONARISSEN .................................................................................................................................. 4 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 ............................................................................................................ 5 

TOELICHTING BALANS ............................................................................................................................. 5 

STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER HET BOEKJAAR  2021 .................................................................... 7 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN EN BATEN ............................................................................... 8 

OVERIGE TOELICHTING ............................................................................................................................ 9 
 
 
 
 
Amsterdam, 1 juni 2022 



 2 

Bestuursverslag 2021 
 
Inleiding/geschiedenis 
Het is nu bijna tien jaar geleden dat het encyclopedieproject Het Historische Orgel in Nederland werd 
afgerond. Jarenlange inspanning resulteerden in 15 delen met informatie over het Nederlandse 
orgelerfgoed. 
Toen is ook een plan ontwikkeld voor een digitaal vervolg, maar voor de financiering daarvan bleek 
de tijd nog niet rijp. Een ‘stille’ periode was het gevolg, waarin achter de schermen wel werd 
doorgedacht over en doorgewerkt aan het datamodel, wachtend op betere tijden en gesteund door 
trouwe donateurs (zie de financiële documentatie op de website). 
Het datamodel kon worden ontwikkeld in de studio van Crossmarx, Amsterdam en was in die tijd 
online beschikbaar. Er kwam pas echt beweging in het digitale project toen in 2019 kon worden 
begonnen met de bouw van de noodzakelijke interfaces. Deze investering is vooralsnog niet in de 
balans opgenomen. 
Inmiddels is de database met interface en de speciaal ontwikkelde mentorapp onderwerp van 
verschillende samenwerkingsverbanden. 
 
Activiteiten in 2021 
Samenwerking VU 
Dankzij de inzet en voorstellen van Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde (Organ Studies) aan de VU, 
kunnen nu de eerste delen van de encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland worden 
gecorrigeerd geactualiseerd. Het doel de documentatie en kennis van en over het Nederlands 
historisch orgelerfgoed op een interactieve wijze digitaal te ontsluiten, komt weer dichterbij. 
Het is de bedoeling dat de data via een API op de kerkenkaart van Geoplaza/VU beschikbaar komen. 
 
Het Polifonia-project 
Sinds het Polifonia-project in januari vorig jaar van start is gegaan, begint nu zichtbaar te worden wat 
er met de data van de orgelencyclopedie kan worden gedaan. Er wordt al langer gewerkt aan het 
ontwikkelen van software waarmee data uit geschreven (digitale) bronnen kunnen worden 
geselecteerd. Dit wordt nu concreet binnen dit project. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de mogelijkheid de geselecteerde data direct (automatisch) te 
converteren naar de orgeldatabase, waarmee veel invoerwerk kan worden uitgespaard. Het spreekt 
vanzelf dat deze recente ontwikkeling verwachtingen wekt; laten we er dan ook van uitgaan dat deze 
ontwikkelingen stap voor stap ook werkelijkheid worden. 
 
Het portaal Alkmaar Orgelstad 
De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours beheert de website Alkmaar Orgelstad. Deze 
website beoogt informatie te geven over de Alkmaarse orgels, zoals festivals, concerten en 
historische gegevens. Om de positie van deze website te versterken, is er een portaal van gemaakt. 
Via dit portaal wordt doorverwezen naar de belangrijkste organisaties en activiteiten van cultureel 
Alkmaar met als spil het orgel. 
Het portaal geeft daarmee ook gelijk een helder overzicht van Alkmaar Orgelstad. Het NIvO levert via 
een zogenoemde API informatie over de 32 orgels van Alkmaar. 
 
Inventarisatieproject Zaanstad 
Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, is het toch gelukt het project 
Zaanstad af te ronden. Doel was te onderzoeken hoe het historische orgelbestand van Zaanstad, met 
dorpjes als Westzaan, Zaandijk, Krommenie et cetera, ervoor staat en of er behoefte bestond aan het 
zogenoemde orgelmentoraat. De uitkomst van het onderzoek is positief te noemen. Behalve dat het 
overgrote deel van de orgels er goed bij staat, zijn diverse eigenaren van orgels geïnteresseerd in dit 
nieuwe netwerk en beseffen dat samenwerking op het gebied van kennis en ervaring in de toekomst 
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wel eens heel handig kan zijn. Het project gaat dus een vervolg krijgen. Bij dit onderzoek ben ik 
gesteund door de gemeente Zaanstad, die ook voor het vervolg onderzoekt hoe zij hieraan kunnen 
bijdragen. De onderzochte orgels staan inmiddels allemaal op pipeorgan.nl. 
 
De NIvO-mentorapp en -website 
Regelmatig wordt een nieuwe versie van de mentor-app online gezet. Naast enkele extra 
mogelijkheden, is worden versies sneller en accurater. Vooral de uploadfunctie voor foto’s is 
verbeterd. Met deze vernieuwde versies kunnen de mentoren en studenten hun rapportages 
nauwgezet opmaken. Nieuw is ook, dat de rapporten, mits ingelogd, nu via de website pipeorgan.nl 
zijn in te zien. Naast de mentoren kunnen nu andere betrokkenen de rapporten inzien via een eigen 
account. 
 
Beleidsdocument 
In november van dit jaar is een eerste versie van een routeplan opgesteld. Dit routeplan is een 
instrument om de database en website bestaansrecht te bieden. De drie belangrijkste stappen zijn: 
de database van data voorzien, onderhoud en actualisering, veiligstellen applicatie in de toekomst. 
In 2022 zijn al een aantal van deze stappen in gang gezet en weergegeven in nieuwe versies van het 
routeplan. 
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Balans per 31 december 2021 
in eenheden van euro’s 
 
Activa 31-12-2021 31-12-2020 
 
Vorderingen 
Subsidie VU 
Omzetbelasting 
 
Liquide middelen 
Rabo Betaalrekening 
PayPal 
Rabo Spaarrekening 

 
 

3.000 
- 
 
 

4.519 
- 

    502 
5.099 

 
 

- 
17 

 
 

7.017 
849 

   502 
8.369 

 
Totaal 8.099 8.386 
 
Passiva 31-12-2021 31-12-2020 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve app 
 
Vreemd vermogen 
Kortlopende schulden 
 

 
 

7.605 
- 
 
 

494 

 
 

4.036 
4.350 

 
 

- 
 

Totaal 8.099 8.386 
 
 
Toelichting Balans 
 
31 december 2021 
 
Continuïteit 
 
De algemene reserve van de Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst bedraagt per 
31 december 2021 € 8.099 positief, een vermogenstoename van € 3.569 als gevolg van de 
bestemming van het positieve saldo van baten en lasten over het jaar 2021. 
 
Algemene grondslagen 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere 
waarderingsgrondslag wordt vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
  
Specifieke grondslagen 

 
Met betrekking tot activa vindt waar nodig een waardevermindering plaats voor het risico van 
onvolwaardigheid. Deze waardevermindering wordt mede bepaald door beoordeling van de 
risicograad van de vorderingen en de voorraden. 
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Samenwerkingsverbanden 
 
Kerkenvisie Gemeente Zaanstad 
De Gemeente Zaanstad werkt mee aan het ontwikkelen van een kerkenvisie. De positie van het orgel 
is daarin niet onbelangrijk. Aan de Stichting NIvO is gevraagd een inventarisatie te maken van het 
Zaanse historische orgelbestand en tevens te onderzoeken of het zogenaamde orgelmentoraat een 
rol kan spelen. Het onderzoek is in 2020/21 uitgevoerd door Hans Steketee en de resultaten zijn 
vastgelegd in een verslag en in de database (inclusief rapportages). 
Polifonia-project/Meertens Instituut 
De data van de encyclopedie zijn door de Stichting NIvO om niet ter beschikking gesteld aan het 
Meertens Instituut. Met deze data wordt door Peter van Kranenburg namens het Meerstens Instituut 
binnen het Polifinia-project software ontwikkeld voor verschillende toepassingen, onder ander het 
inlezen van data in de NIvO database. Het NIvO kan daar vrij gebruik van maken. 
Kerkenkaart/Vrije Universiteit Amsterdam 
De (digitale) kerkenkaart is ontwikkeld binnen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het is de 
bedoeling dat de data uit de orgelencyclopedie hier via een API aan toegevoegd worden. Daarom 
heeft de VU subsidie beschikbaar gesteld om de data in de NIvO database te corrigeren en te 
actualiseren. Een eerste deel is in dit jaar gefactureerd (in 2022 ontvangen). De bestemming van dit 
geld is apart vastgelegd. 
 
 
Activa 

    31-12-2021 31-12-2020 
 
Vorderingen 
Subsidie Vrije Universiteit Amsterdam   3.000 - 
Omzetbelasting 4 kwartaal 2020      17 
    3.000 17 
Passiva 
   31-12-2021  31-12-2020 
Algemene reserve 
Saldo 1 januari   4.036 2.275 
Bij: exploitatieresultaat 2021, resp. 2020:   3.569  1.761 
Saldo 31 december  7.605 4.036 
 
Bestemmingreserve 
Subsidies uit 2020, resp. 2019  4.350  4.350 
Af: kosten vervaardigen applicatie 2021  -5.000   - 
(Eindstand naar kosten applicatie 2021)  -650 4.350 
 
Nog te betalen kosten 
Omzetbelasting 4e kwartaal 2021 494 - 
 
Amsterdam, 1 juni 2022 
 
Bestuur: 
Jan Nuchelmans 
Christiaan Steenbergen 
Gert Eijkelboom 
Luc Ponet 
Hans Steketee (directeur) 
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Staat van Lasten en Baten over het boekjaar 2021 
in eenheden van hele euro’s 
 
Lasten 2021 2020 
Dienstverlening 
Ontwikkelingskosten applicatie 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 
Overig 
 
Totaal Lasten 
Exploitatieresultaat naar Algemene Reserve 

2.000 
650 

- 
409 

- 
 

3.059 
3.569 

- 
145 

14 
147 

92 
 

398 
1.761 

Totaal 6.628 2.158 
 
 
Baten 2021 2020 
Producten 
Subsidies 
Donateurs 
Dienstverlening 
Overig 

249 
2.479 
1.865 
2.000 

35 

255 
- 

1.855 
- 

48 
Totaal 6.628 2.158 
 
 
 
 
Amsterdam, 1 juni 2022 
 
Bestuur: 
Jan Nuchelmans 
Christiaan Steenbergen 
Gert Eijkelboom 
Luc Ponet 
Hans Steketee (directeur) 
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Toelichting op de Staat van Lasten en Baten 
     
Lasten  2021 2020 
 
Dienstverlening 
Uitbesteding inventarisatie orgelerfgoed Gemeente Zaanstad  2.000  - 
   2.000  - 
Ontwikkelkosten applicatie 
Restant kosten mentor-app  650  145 

  650  169 
Verkoopkosten 
Orgelencyclopedie en cd  -  14 
  -  14 
Algemene kosten 
Hosting applicatie en websites  270  - 
Overige kosten (2020 resp. 8 en 92 euro)  -  100 
Bankkosten  139  139 
(2020 resp. 147 en 92)  409  239 
 
Baten  2021  2020 
 
Producten 
Verkopen encyclopedie  193  199 
Verkopen cd-box  56  56 

  249  255 
Subsidies 
VU Amsterdam voorbereiding dataverwerking (1e deel: ex btw)  2.479  - 
   2.479  - 
Donateurs 
Inkomsten uit donaties  1.865  1.855 
   1.865  1.855 
Dienstverlening 
Gemeente Zaanstad inventarisatie orgelerfgoed  2.000  - 
   2.000  - 
Overig 
Bijdrage administratiekosten  35  48 
   35  48 
 
Amsterdam, 1 juni 2022 
 
Bestuur: 
Jan Nuchelmans 
Christiaan Steenbergen 
Gert Eijkelboom 
Luc Ponet 
Hans Steketee (directeur) 
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Overige toelichting 
 
Verbonden partijen 
De Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst is in het verslagjaar niet gebonden geweest aan 
enige andere organisatie en/of rechtspersoon. 
 
Amsterdam, 1 juni 2022 
 
Bestuur: 
Jan Nuchelmans 
Christiaan Steenbergen 
Gert Eijkelboom 
Luc Ponet 
Hans Steketee (directeur) 


