
ANBI informatie Duyschot Stichting, tevens beleidsplan 

Duyschot Stichting, Culturele ANBI-Status aangevraagd 
De Duyschot Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een Culturele ANBI-status middels een 

Beschikking inzake een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, 

van de Wet inkomstenbelasting 2001, aangevraagd. 

Doel van de stichting 
De stichting heeft als doelstelling het onderhouden en conserveren van de orgels in de Westerkerk te 

Amsterdam. Te weten enerzijds het Duyschot orgel uit 1686 en anderzijds het Flentrop orgel uit 

1963. Tevens heeft de stichting als doelstelling het promoten van de beide orgels door middel van 

concerten en promotie evenementen. 

De statutaire doelomschrijving luidt: 1) het organiseren van concerten rond de beide orgels in de 

Westerkerk te Amsterdam  en 2) het verwerven van gelden ten behoeve van onderhoud, 

restauraties, uitbreidingen van- en aankopen voor de orgels in de Westerkerk te Amsterdam 

Activiteiten van de stichting om bovengenoemde doelen te bereiken. 
De stichting beoogt deze doelen te bereiken door jaarlijks een 10-tal(+/-) orgelevenementen te 

organiseren. Onder te verdelen in een orgelzomer en orgelconcerten rondom hoogtijdagen zoals 

bijvoorbeeld kerst en nieuwjaar. Daarnaast worden in de periode mei – oktober wekelijks gratis 

toegankelijke lunchconcerten verzorgd. Bij deze concerten wordt een uitgangscollecte gehouden. 

Hierbij werkt de Duyschot Stichting samen met de Westerkerk Amsterdam die eigenaar is van beide 

instrumenten. Het onderhoud aan de orgels geschiedt door de eigenaar van de instrumenten. De 

Duyschot Stichting draagt bij aan het onderhoud van deze instrumenten. 

Doelgroep 
De stichting probeert met de activiteiten een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het vrije 

toegangsbeleid met betrekking tot de lunchconcerten draagt hier aan bij. Bij een beperkt aantal 

concerten is sprake van een toegangsprijs. 

Fondswerving, besteding en beheer van het vermogen van de 

stichting 
De geldelijke middelen van de stichting worden gevormd door: schenkingen, erfstellingen, legaten, 

giften en donaties van donateurs, subsidies, opbrengsten van collectes en kaartverkoop. 

De activiteiten zijn zoveel mogelijk vrij toegankelijk. De musici ontvangen een honorarium wat 

voldoet aan de Fair Practice code. De kosten per concert worden gedekt via bovenstaande 

inkomstenbronnen. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting. 

Daarin wordt ook voorzien in het opbouwen van vermogen om te kunnen bijdragen aan het dure 

onderhoud van beide orgels. 

Donateurs 
Iedereen die de orgels van de Westerkerk te Amsterdam een warm hart toedraagt kan zich opgeven 

als donateur. Hiermee levert een donateur enerzijds een structurele bijdrage aan de activiteiten 



rondom de beide orgels. Anderzijds een bijdrage in de onderhoudskosten van de instrumenten. 

Donateurs ontvangen met regelmaat een nieuwsbrief. Bij de start van het orgelseizoen ontvangen de 

donateurs tevens een overzicht van het seizoensprogramma. Voor donateurs gelden bovendien 

actieprijzen op eventuele producten en wordt een donateursavond georganiseerd. De minimale 

jaarlijkse bijdrage van het donateurschap is €50,- 

Communicatie 
De stichting treedt naar buiten onder de naam Duyschot Stichting met alle middelen welke daartoe 

beschikbaar zijn en die binnen het bereik van het jaarlijks bepaalde budget vallen. De stichting draagt 

zorg voor communicatie over activiteiten, donateurs en de werving van donateurs. 

Bestuurssamenstelling 
In het bestuur van de stichting zitten de cantor-organist van de Westerkerk te Amsterdam, een 

vertegenwoordiger van de eigenaar van de instrumenten, de Westerkerk te Amsterdam. Aangevuld 

met onafhankelijke leden en een onafhankelijke voorzitter. 

Gert-Jan Mostert, Voorzitter 
Evan Bogerd, lid, cantor-organist Westerkerk Amsterdam 
Jos van der Kooy, lid, voormalig cantor-organist Westerkerk Amsterdam en oud stadsorganist van 
Haarlem 
Ben Hak, lid, kerkrentmeester Westerkerk Amsterdam 
 

Beloningsbeleid 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding. 

Beschikkingsmacht 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan het voltallige bestuur of twee gezamenlijk 

handelende bestuurders. Dit is statutair vastgelegd. 

Vereffening 
De vereffening geschiedt door het bestuur. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien 

en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. Aan een eventueel batig saldo 

wordt door het bestuur een bestemming gegeven, bij voorkeur ten behoeve van de orgels van de 

Westerkerk te Amsterdam. Zodat het algemene belang van een ANBI status gehandhaafd blijft in 

overeenstemming met het doel van de stichting. 

Financiële gegevens van de instelling 
Boekjaar en jaarstukken 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de 

vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 

naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze 

te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden 

gekend. 

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 

staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het 



bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Duyschot Stichting 
RSIN / fiscaalnummer:  805120063 
Postadres:   Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam 
Telefoonnummer:  020-6247766 
E-mailadres:    Info@duyschotstichting.nl 
Kvk nummer:   41215838 
Bankrekening:   NL34INGB0007409238 
Website:    www.duyschotstichting.nl 
Culturele ANBI-status per:   aangevraagd 
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