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1. Inleiding. 

Het bestuur van de Stichting Beheer Orgelfonds Potmarge te Leeuwarden heeft bij het 

wijzigen van de fiscale regelgeving nog niet maatregelen genomen om de status van de 

stichting te laten aanpassen. Dat is als actiepunt voor 2011 opgepakt. 

Er liggen verschillende redenen aan ten grondslag. De ontwikkeling van het beheer maakt het 

noodzakelijk om in de nabije toekomst te komen tot bijdrage verzoeken voor een schenking 

bij andere instellingen. Na vervanging van één orgel is de vermogenspositie onvoldoende om 

goed beheer en nog eens een vervanging te bekostigen.  

Een andere reden is dat de Belastingdienst naar een beleidsplan vraagt in het kader van de 

fiscale positionering als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

2. Ontstaan. 

De stichting is ontstaan uit een kleine werkgroep onder leiding van een predikante, die 

verbonden was aan het verpleeghuis Parkhove. Na enige tijd als werkgroep te hebben 

gefungeerd is er een formele ondergrond gegeven aan de activiteiten door deze onder te 

brengen in een stichting. Op 14 februari 1997 werd de stichting opgericht. 

Intussen was het verpleeghuis gefuseerd met het verzorgingshuis Greunshiem te Leeuwarden 

onder de naam stichting Potmarge, omdat beide locatie aan het riviertje de Potmarge liggen. 

Deze naam is in de stichtingsnaam van het orgelfonds blijven bestaan.  

 

3. Doelstellingen. 

De doelstellingen van de Stichting Beheer Orgelfonds Potmarge zijn: 

* het beheer van de bestaande orgels om deze in goede staat te houden, zowel in Parkhove als 

Greunshiem 

* het zo nodig vervangen van een orgel als het beheer vanwege de ouderdom of slijtage 

onevenredig veel inspanning in financiële zijn gaat kosten 

*het exploiteren van de orgels, dat wil zeggen het gebruiken van de orgels bij diensten van 

een kerkgenootschap dan wel als omlijsting voor een activiteit waarbij orgelmuziek passend 

is. 

De ondersteuning is vooral bedoeld om het welzijn van de verpleeghuisbewoners en 

verzorgingshuisbewoners te veraangenamen.  

 

4. Inkomstenverwerving. 

De inkomsten voor de Vrienden komen uit diverse bronnen. 

 

A. Giften en legaten. 

De stichting hanteert een giften stelsel. Er is geen sprake van een donateurbestand, waarin 

particulieren jaarlijks een donatie geven. Het gaat bij het orgelfonds om spontane giften uit 

vrijgevigheid, die zich slechts af en toe voordoen.  

 

 B. Collecteopbrengsten. 

 Bij (kerk)diensten wordt een verdeling gemaakt in collectes tijdens/na de dienst, die de ene 

keer ten bate van het orgelfonds komen en de andere keer te bate van het werk van de Wilde 

Ganzen. Het bedrag wordt komt via de Stichting Palet op de bankrekening van het orgelfonds 

binnen. 
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C. Fondsenwerving. 

Met name als het gaat om vervanging van een orgel zal het vaak een project moeten worden, 

waarbij aangeklopt moet worden bij kerkelijke of andere instellingen om een bijdrage te 

vragen. Dat kunnen ook algemenere fondsen zijn die het werk van het orgelfonds voor de 

verpleeg en verzorgingshuisbewoners een warm hart toedragen. 

 

D. Overige baten. 

Het vermogen van de stichting is maar gering. Veel vermogensbaten levert dat niet op. 

 

5. Beheer van het vermogen. 

Het vermogen volgens de laatste jaarrekening is ongeveer € 4.000,00. Daarvoor worden drie 

orgels beheerd, twee in Parkhove en één in Greunshiem. 

Tot op dit moment zijn er geen beleggingen of spaarsaldi. 

Aangezien het orgelfonds voor de gewone beheertaken (onderhoud, registratie, intern 

transport) weinig kosten heeft, is hiervoor geen grote vermogensbuffer aan de orde. De 

vervanging van een orgel vergt grotere bedragen, zodat dan vaak een project moet worden 

opgezet. Om het vermogen tegen slijtage te beschermen vanwege de tijd, wordt jaarlijks een 

toevoeging van 2% voldoende geacht om al te grote erosie vanwege de inflatie te voorkomen. 

Het percentage is gebaseerd op de vastgoedontwikkeling over een zeer lange reeks van jaren, 

waarbij de uitkomst gemiddeld 2% was. 

 

6. Besteding van de inkomsten. 

Een project wordt steeds als afgerond geheel “opgeleverd” aan de locatie. Alle inkomsten ten 

tijde van een project worden zoveel als mogelijk daaraan besteed. Na afloop wordt per 

project steeds in de jaarrekening de opstelling gegeven wat het project heeft gekost en hoe de 

middelen hiervoor zijn verkregen. 

 

Voor zover er algemene middelen binnenkomen worden hieruit ook de algemene kosten 

bestreden, zoals de beheerkosten, bankkosten, kamer van koophandel e.d. en de jaarlijkse 

toevoeging van de inflatiecorrectie. 

 

Voorbeelden voor de projecten zijn: de recente vervanging van het oude elektronische GEM 

orgel door een goed tweedehands Johannus orgel. Het laatste project is door predikanten en 

bewoners vooral van belang omdat het oude orgel bij het bespelen problemen gaf. 

 

7.Duur en evaluatiemoment. 
Het eerste beleidsplan is voor een periode van vijf jaar opgesteld. Dat is redelijk overzienbare 

periode. De voorbereiding voor het volgende plan zal in oktober 2015 beginnen. Na één jaar 

wordt er een moment ingelast, dat het bestuur het plan nog eens tijdens een vergadering 

getoetst of een bijstelling moet plaatsvinden. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


