Stichting Beheer Orgelfonds Potmarge heeft fiscaal nummer 8157.77.383 en is gevestigd in
Leeuwarden.
Het contact verloopt via het secretariaat p/a Taniaburg 94, 8926 LZ Leeuwarden.
Het bestuur is begin 2018 als volgt samengesteld:
Mevrouw F. Breimer, voorzitter
De heer T. Plutschouw, secretaris
De heer H. Kloppenburg, penningmeester
De stichting heeft een beleidsplan, dat u door apart aanklikken kunt inzien.
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Ook de organisten bespelen de orgels zonder een vergoeding te ontvangen.
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: Het verwerven, beheren en exploiteren van
één of meer (kerk)orgels en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Activiteitenverslag:
De orgels worden aangehouden voor het begeleiden van kerkbijeenkomsten, dagsluitingen en
andere uitingen van geestelijk samenzijn al dan niet onder begeleiding van een geestelijke. Dit zowel
in verpleeghuis Parkhove als in zorgcentrum Sint Jozef. Deze bijeenkomsten zijn ook voor familie,
vrienden en kennissen toegankelijk. De orgels mogen ook door individuele bewoners worden
bespeeld als zij dat kunnen.
Er was eind 2013 een beter orgel aangeschaft voor Greunshiem, omdat bij het oude orgel de
voetpedaalsectie los kwam. Door de samenwerking binnen Greunshiem tussen Parkhove, dat daar
tijdelijk is gehuisvest, en Greunshiem is er orgel over, dat is opgeslagen. Het orgel bij Greunshiem is
in 2018 overgedragen aan Dongerahiem te Dokkum
Bij Sint Jozef begaf het oude orgel het. Het is afgevoerd naar de vuilverwerking. Het orgel van
Greunshiem wordt nu in Sint Jozef gebruikt voor de erediensten.
Het orgel wordt compleet neergezet, zodat dienstdoende organisten geen belemmeringen hebben
wanneer zij dienst hebben. Op verzoek kan een organist een klein huisconcert geven.
Financieel verslag:
In 2018 was de inkomstenstroom ca. € 421,00. De kosten waren bijna € 456,00. De algemene kosten
bestonden in 2018 uit kosten voor de bank en verder uit afschrijving op het orgelbezit. Het resultaat
was € 34,00 negatief
Het beheer omvat nog 1 orgel bij Sint Jozef.
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