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A. Jaarverslag 
 

A.1. Het jaar 2016 in vogelvlucht 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015'. 

Nadat het herdenkingsjaar in april 2016 sucessvol kon worden afgesloten met de publictie van het 

jaarverslag 2015, bleken er voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn voor een 

vervolgactiviteit. Voor de achterliggende reden van dit overschot, zie paragraaf A.3 van dit 

jaarverslag alsmede het Jaarverslag 2015 van de 'Stichting Michaël Maarschalkerweerd 

Herdenkingsjaar 2015', paragraaf A2, pagina 5, laatste alinea. 

Na een aantal werksessies verklaarden alle bestuurleden zich bereid hun werkzaamheden voort te 

zetten. Uit een prioriteitenexercitie kwam unaniem de wens naar voren om een geluidsdocument 

van minder bekende Maarschalkerweerd-orgels uit te brengen. Dit ondersteunt niet alleen de 

doelstelling van de Stichting maar is ook één van de activiteiten die in het beleidsplan van 2014 zijn 

gedefiniëerd. Gekozen werd voor een vier cd-box met 12 orgels in combinatie met een fotokalender. 

De organisten Gerrit Christiaan de Gier, Eric Koevoets, Arjan Leistra, en Gerben Mourik werden 

bereid gevonden de orgel te bespelen en zullen ieder een cd verzorgen. Vervolgens werden de 

locaties van de 12 orgels benaderd, welke allen positief reageerden! Na een 

prijs/prestatievergelijking werd besloten met de opnametechnicus Anton Visser in zee te gaan. Voor 

de productie van de cd-box werd uit een drietal offertes de meest gunstige gekozen. Vervolgens zijn 

de opnames gepland voor de periodes november 2016 en maart tot en met mei 2017. Voor het 

verzorgen van de afbeeldingen werd fotograaf Pim Vulto aangetrokken en voor het verzorgen van de 

teksten in het cd-boekje de musicoloog Bart van Buitenen. Op 16 juni 2017 zal de cd-box worden 

gepresenteerd gedurende een concert in de St. Lambertuskerk te Rotterdam. 

Voor de vermarkting van het project werd een Marketing-Communicatie plan samengesteld met 

promotie-activiteiten voor online en gedrukte media. Om het projekt commercieel aantrekkelijker te 

maken werd besloten om een kalender met foto's van de opgenomen orgels uit te geven. Mede 

hierdoor werd het aantal op te nemen instrumenten op 12 bepaald. 

Om het projekt in goede banen te leiden vonden er regelmatig bestuursbijeenkomsten plaats, welke 

grotendeels de vorm hadden van een projektvergadering, en wel op 4 maart, 14 mei, 21 juli, 12 

augustus, 19 augustus, 29 augustus, 12 september, 3 oktober, 31 oktober en 28 november. Voor de 

afstemming van de agenda's tussen kerken, organisten en opnametechnicus werd een olineplanner 

in het leven geroepen. 

Als naam voor de cd-box werd gekozen voor 'Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd'. 
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A.2. Wat er aan vooraf ging  
 

Voor redenen van volledigheid geven we de doelstelling van het jaar en de stichting uit het 

jaarverslag 20141 nogmaals weer, gevolgd door een samenvatting van de in 2015 gerealiseerde 

activiteiten: 

De Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' heeft tot doel om in 2015, het 

100-ste sterfjaar van de orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd, het culturele erfgoed van deze 

bouwer zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de interesse hiervoor te vergroten, en de 

orgelcultuur rond de instrumenten uit de romantiek in het algemeen en van Michaël 

Maarschalkerweerd in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door diverse activiteiten met 

betrekking tot genoemde orgelbouwer te organiseren, door diverse kerken, orgelkringen, organisten, 

koren, media, en andere betrokkenen aan te zetten deze te organiseren, door hun samenwerking te 

stimuleren en door genoemde activiteiten inhoudelijk te ondersteunen. Dit betreft activiteiten als 

concerten, orgelexcursies, opnames, tentoonstellingen, orgel- en muziekhistorisch onderzoek, 

symposium/presentaties, radio-uitzendingen, en dergelijke, ondersteund door presentie op internet 

en in relevante nieuwsmedia. Het Herdenkingsjaar kent drie verschillende hoofdactiviteiten: 

A. De Maarschalkerweerd Muziektour waarin alle concerten en excursies rond 

Maarschalkerweerdorgels worden opgenomen en een aantal nationale concerten centraal staat. 

B.  De tentoonstelling ‘Maarschalkerweerd Geëxposeerd’ in de Nicolaikerk te Utrecht en het 

Nationaal Orgelmuseum te Elburg. 

C.  Het symposium ‘Maarschalkerweerd: Maître, Meister of Meester?’ in het Catharijneconvent te 

Utrecht.  

Nadat Philip van den Berg de eerste ideeën voor het Herdenkingsjaar in 2011 op papier zette en de 

plannen eind 2012 met ondersteuning van Paul Houdijk vaste vorm kregen, konden in 2013 de 

locaties voor tentoonstelling en symposium worden vastgelegd. In de zomer van 2014 werd de 

Stichting opgericht en in september dat jaar zag het Beleidsplan het levenslicht2. Kort daarna werd 

besloten het herdenkingsjaar onder de slogan 'Dé klank tussen hemel en aarde' te vermarkten. 

 
De Paters Augustijnenkerk te Eindhoven gedurende de opnames van 13 november 2016.

3
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A.3. Gevolgen voor de cd-box 
 

Dankzij de inspanningen van velen kon genoemd beleidsplan in 2015 op hoofdlijnen geheel worden 

uitgevoerd en bovenstaande doelstellingen konden worden behaald. Zie het jaarverslag 2015 op 

www.maarschalkerweerd.info. Een onverwachte horde bleek dat de culturele fondsen een 

aanzienlijk deel van het toegezegde budget pas na afloop van het jaar tegen overlegging van de 

betreffende nota's over konden maken. De gelden die hierdoor niet in 2015 konden worden 

uitgegeven konden in 2016 en 2017 worden benut voor de opname van de cd-box 'Verborgen Parels 

van Michaël Maarschalkerweerd'. 

Om de kalender niet op de begroting te laten drukken is besloten deze aan een online dienst uit te 

besteden. Pas wanneer een exemplaar wordt besteld dienen de kosten te worden voldaan, welke 

geheel ten laste van de consument komen. 

Ook het in 2016 gerestaureerde orgel van de Havenkerk te Schiedam zal op de cd-productie te horen zijn
4 
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B. Jaarverslag - Bestuur en Ondersteuning 
 

B.1. Bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar bestond in 2016 uit de 

volgende personen: 

Philip van den Berg: voorzitter & initiator, tentoonstelling, muziektour - Philip van den Berg heeft 

een achtergrond in marketing, verkoopstrategie en market intelligence, woont in Zürich, 

Zwitserland, en is daar amateurorganist van de Katholiek Apostolische Gemeinde en de Anglicaanse 

St. Andrewschurch. Voordat hij in 2001 naar het buitenland vertrok, bespeelde hij onder meer de 

Maarschalkerweerd-orgels in de Katholiek Apostolische gemeente te Amersfoort en de r.-k. St.-

Lambertuskerk te Rotterdam. Hij heeft orgellessen gehad bij Gerrit 't Hart en Paul Houdijk. Hij heeft 

verschillende artikelen over restauraties van Maarschalkerweerd-orgels gepubliceerd, is 

initiatiefnemer van het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015, voorzitter van de 

gelijknamige stichting en heeft de Maarschalkerweerd-tentoonstelling samengesteld. 

Ton Mulder - Penningmeester, secretaris, organisatie - Ton Mulder is de laatste 20 jaar financieel 

directeur geweest van een GGz-instelling. In 2012 is hij met vervroegd pensioen gegaan. Van kinds af 

is hij geboeid geweest door het kerkorgel. Dit leidde tot de wens om zelf kerkorgel te leren spelen. 

De eerste beginselen heeft hij d.m.v. zelfstudie onder de knie gekregen. Vele jaren is hij organist 

geweest in de Evangelisch Lutherse kerk te Zeist en de Bethelkerk (PKN) te Utrecht. Hij heeft nu nog 

steeds orgelles van Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk te Utrecht. Momenteel is hij 

onder meer secretaris/penningmeester van de Stichting Michaël Maarschalkerweerd 

Herdenkingsjaar 2015. 

Cintha de Vreede - Marketingcommunicatie, organisatie - Cintha de Vreede is Projectleider/ 

Cultuurnetwerker bij 'Cultuureducatie met Kwaliteit' in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Tevens is 

ze verantwoordelijk voor publiciteit van de Stichting 'Venster op muziek in de Lambertus', is ze actief 

in Rotterdam Orgelstad als coördinator jeugd en zingt ze. Ze heeft verschillende vakdiploma's op zak, 

waaronder Vakleerkracht Muziek, Bachelor Pedagogiek en een Bachelor Commerciële Economie. 

Recent heeft ze een marketingcommunicatieplan geschreven, met het doel de bekendheid van 

Rotterdam Orgelstad als podium voor muziek zowel regionaal als landelijk te vergroten. Hiermee 

heeft zij tevens haar diploma NimaB- marketingcommunicatie behaald. 
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B.2. Comité van aanbeveling 
 

Het comité van aanbeveling van de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' 

bestond uit volgende personen: Prof. Dr. Willem Balke, Prof. Dr. Antoine Bodar, Prof. Leo van 

Doeselaar, Prof. Dr. Hans Fidom, Cees van der Poel, Prof. Frans de Ruiter, Drs. Herman Sietsma MP, 

Em. Deken Jacob Spaans, Dr. Teus den Toom, en Prof. Dr. Joris Verdin. 

 

B.3. Sponsors 
 

Het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 wordt mogelijk gemaakt door de financiële 

of materiële ondersteuning van het Prins Bernhardcultuur fonds / Drs. Henri Roovers Fonds, het 

Mondriaanfonds, het Carel Nengermanfonds, het kfHeinfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de 

Kattendijke Drucker Stichting, het Museum Catharijneconvent, het Museum Elburg, het Nationaal 

Orgelmuseum Elburg, de Nicolaïkerk Utrecht, de Orde van Malta Associatie Nederland, het Utrechts 

Orgelarchief Maarten Albert Vente, Adema's Kerkorgelbouw, Elbertse Orgelmakers (hoofdsponsor), 

Flentrop Orgelbouw, Johannus Orgelbouw, Orgelmakerij Steendam, Orgelmakers Reil, Verschueren 

Orgelbouw en RoArto b.v. - kunst & cultuur. 

Voor de realisatie van het cd-project 'Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd' zijn met 

name de gelden van het Prins Bernhardcultuur fonds / Drs. Henri Roovers Fonds en Mondriaanfonds 

aangewend. Het bestuur van de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' is met 

name deze organisaties zeer erkentelijk voor hun voortdurende ondersteuning. 

 
Opnametechnicus Anton Visser op 13 november 2016 in Eindhoven.

5
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C. Jaarverslag - Marketingcommunicatie 
 

Ten behoeve van het cd-project 'Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd' is het volgende 

marketingcommuniciatieplan opgesteld 

C.1. Product 
Twaalf minder bekende locaties met Maarschalkerweerdorgels, verspreid door heel Nederland, 

worden over het voetlicht gebracht. Van deze locaties zijn nog geen opnamen op CD uitgebracht. 

Daarom worden van de orgels opnames gemaakt door vier bekende Nederlandse organisten. 

Hiervan wordt een CD-Box uitgegeven van 4 CD’s met per CD drie locaties, bespeeld door één 

organist. In de box zit een toelichtend CD-boekje waarin de locaties en hun orgels verder worden 

toegelicht.  

Naast de CD-box wordt een kalender gepubliceerd met foto’s van de orgels, te bestellen per order 

bij My Photo Fun. Er zijn drie varianten mogelijk: 

Bureaukalender: 30 x 11 cm, € 9,95 (excl. Verzendkosten) 

Verjaardagskalender: 24x33 cm, € 12,95 (excl. Verzendkosten) 

Jaarkalender 2018: 24 x 33 cm, € 12,95 (excl. Verzendkosten) 

C.2. Prijs 
Van de CD-box worden 500 stuks geproduceerd. De verkoopprijs wordt € 19,50. Dit betekent, dat je 

vier CD’s koopt voor de prijs van 2. 

C.3. Plaats 
De CD-box wordt verkocht  

- Bij het presentatieconcert op 16 juni in de Sint Lambertuskerk te Rotterdam. (Verwacht 

aantal verkochte CD’s: 50) 

- Via de organisten, die deelnemen (verwacht aantal verkochte CD’s: 50 /organist= 200) 

- Via winkels in Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. (verwacht aantal verkochte CD’s: 25) 

- Via de website en Facebook van de stichting. (verwacht aantal verkochte CD’s: 100) 

Totaal verwachte verkoop 375 stuks. 

C.4. Promotie: Marketingcommunicatieplan 

Boodschap 

In de boodschap benadrukken, dat het om een unieke productie gaat, ter nagedachtenis van de 

grootmeester der orgelbouwers Michaël Maarschalkerweerd. Dat het om 12 verborgen parels van 

Maarschalkerweerd gaat, bespeeld door vier organisten van grote naam en faam samen op vier 

CD’s, en dat voor slechts € 19,50. Een document van onschatbare waarde!  

Bij alle boodschappen vermelding van de sponsoren! 

Propositie: ‘Verborgen parels van Maarschalkerweerd’ 
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Doelgroep 

Orgel minnend Nederland, te bereiken via alle orgelkringen, muziekcommissies met 

orgelactiviteiten, orgelbladen en orgelwebsites, Facebook, conservatoria, orgeldocenten. 

Marketing-communicatiemix 

RECLAME Kosten 

Advertentie op Orgelnieuws voor presentatieconcert € 75,-- * 

Advertentie Ster van Kralingen online + artikel voor 
presentatieconcert 

€ 25,-- * 

Regeltip Oud Rotterdammer presentatieconcert € 45,--* 

Advertentie FB - presentatieconcert € 40,--* 

Advertentie Orgelnieuws Verkoop CD’s, zondag, maandag en dinsdag, 
gedurende 2 maanden 

€ 100,-- 
 

PUBLIC-RELATIONS  

Persbericht met aankondiging start CD-project:  
naar landelijke pers, landelijke orgelpers, Radio 4, Orgelradio en alle 
plaatselijke bladen van de locaties, waar is opgenomen, Christelijke 
Concertagenda , Klassieke Zaken en Luister, Het Orgel in Vlaanderen, 
Orgelradio Nico de Clerck en naar alle orgelkringen.  

Januari 2017 

Persbericht met aankondiging Presentatieconcert: 
naar landelijke pers, landelijke orgelpers, Radio 4, Orgelradio en alle 
plaatselijke bladen van de locaties, waar is opgenomen, Christelijke 
Concertagenda , Klassieke Zaken en Luister, Het Orgel in Vlaanderen 
en naar alle orgelkringen. 

Half mei. 

CD vooraf aan Presentatieconcert toesturen 
aan Radio 4, Orgelvriend, Orgelnieuws en Het Orgel, Orgelradio 
EU(Nico Deklerck) 

Portokosten:  
€ 50,-- 
10 juni 2017 

CD nasturen aan rest Pers  
landelijke dagbladen Trouw, ND, Katholiek Nieuwsblad, AD, Volkskrant 
en NRC ( bij belangstelling voor project ook naar Luister, Klassieke 
Zaken ) 

19 juni 2017 

DIRECT MARKETING  

Nieuwsbrief over ontwikkelingen van het CD-project  
naar MMH-bestand en relaties van organisten, orgelkringen etc vanaf 
dat de eerste bijeenkomst is van de organisten en naar alle pers, zoals 
boven genoemd. 
Maandelijks een update sturen. 

Start januari 2017 

Facebook:  
ruim vooraf (vanaf voorjaar) al mensen warm maken door regelmatig 
updates te plaatsen: overleg door de organisten, programma, korte 
geluidsfragmenten, foto’s locaties, etc. (wat vervolgens ook in 
Nieuwsbrief komt.) 

Start januari 2017 

YouTube: promotiefilm (fotoslideshow met audio-fragmenten) Mei 2017 

Facebook: Pagina maken voor CD-project + Evenement aanmaken en 
delen op zoveel mogelijk pagina’s. 

Januari 2017 

Website: logboek van de ontwikkelingen – aparte website voor het 
CD-project 

 

* Voor rekening van de Stichitng Venster op muziek in de Lambertus 
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De website van de Stichting 'Michäel Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' met de aankondiging van de 

cd-box 'Verborgen parels van Michäel Maarschalkerweerd'. 
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E. Jaarrekening 
 

E.1. Jaarrekening 
 

 



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 12 

 

 



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 13 

 

 

 



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 14 

 

 

 

 



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 15 

 

 

 



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 16 

 

 

 

  



JAARVERSLAG 2016 - Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015  Pag. 17 

 

E.2. Overige gegevens 
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E.3. Bijlagen  
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Eindnoten inclusief verantwoording afbeeldingen 
                                                           
1
 zie www.maarschalkerweerd.info > Stichting 

2
 zie www.maarschalkerweerd.info > Stichting 

3
 Foto: Pim Vulto 

4
 Foto: Philip van den Berg 

5
 Foto: Pim Vulto 

 

  
Foto's van de opname in Eindhoven op 13 november 2016 op Facebook 
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