BELEIDSPLAN 2021 - 2025
Stichting Groningen Orgelland (SGO)
RSIN-nummer: 8060.61.327
KvK: 41009505

Referentie: Beleidsplan SGO 2021-2025
Datum:
24 maart 2021

1.

Inleiding

Het orgellandschap in Groningen is ongekend divers en veelkleurig. Deze provincie kent een
grote dichtheid aan authentieke historische orgels. Samen met het orgelbestand in Friesland en
het aangrenzende Noord-Duitse laagland, waarmee ook sterke orgel-historische verbindingen
bestaan (de ‘’orgeltuin van Europa’’), biedt het binnen Noordwest Europa een rijk en
afwisselend aanbod uit zo’n zes eeuwen orgelbouw.
Waarom juist deze orgelschat in Groningen een (goede) plaats heeft, is een heel eigen verhaal;
een verhaal dat zijn grond vindt in de sociaal-economische geschiedenis van deze provincie.
Het orgellandschap van Groningen is ook een rijke voedingsbodem voor het onderzoek naar
historische orgelbouw en het beoefenen van de oude orgelkunst aan de hand van de originele,
hier aanwezige instrumenten. In verbinding met de in het Groninger landschap aanwezige
historische kerken, zijn haar orgels ook de bijzondere en kenmerkende cultuurhistorische en
daarmee ook toeristisch en educatief interessante elementen in de provincie Groningen. Orgels
in Groningen maken onmiskenbaar deel uit van ''Het Verhaal van Groningen''.

De Stichting Groningen Orgelland (SGO) vertelt met trots en met bezieling dit verhaal door!
Publieke belangstelling is immers van groot belang voor het creëren van draagvlak om deze
orgels op een goede wijze te bewaren, onderhouden en door te geven aan volgende generaties.
Dit doen wij door samen te werken met de orgelcommissies en organisaties die in onze
provincie actief zijn.
Dit beleidsplan over de periode 2021 - 2025 geeft de context aan waarbinnen de SGO opereert;
het geeft de wensen en de richting aan waarmee het Groninger orgellandschap beter getoond en
gehoord kan worden. Het gaat immers om muziekinstrumenten. Verder geeft het aan hoe wij
onze eigen positie in het brede cultuurhistorisch veld van onze provincie zien.
Eén van de voornaamste doelen daarbij is het voor een breed publiek verder ontplooien van het
rijke orgelcultuurgoed in Groningen, bij voorkeur geïntegreerd in een hoogwaardig cultureel
historisch en toeristisch aanbod. Daarnaast leveren wij samen met andere partners een actieve
bijdrage aan het opzetten van samenwerkingsprojecten om zo de bovenstaande doelstellingen
te realiseren.
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Historie en context

Het authentieke orgelbestand in Groningen is eerst in de tweede helft van de 20e eeuw onder
een breder publiek opgemerkt en gewaardeerd. Daarbij kwam vooral het nog aanwezige
bestand van de orgelmaker Arp Schnitger, de 17e-eeuwse orgelbouwer uit Hamburg die destijds
in Groningen ca. 20 instrumenten heeft gebouwd, sterk naar voren. De orgels van zijn hand in
Duitsland waren veelal door modernisering en door later oorlogsgeweld verdwenen of
aangetast. In de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog was er de drang om de
historische instrumenten in de weer opgebouwde kerkgebouwen te herplaatsen en/of te
reconstrueren. Het gebrek aan kennis en inzicht liet zich merken, want de toen gebruikte
moderne techniek en moderne materialen leverden niet het verlangde klankbeeld op. Door de
teloorgang van een groot deel van het Duitse orgelbezit kregen de historische orgels in
Nederland en zo ook in Groningen extra betekenis. Historisch onderzoek over de bouwwijzen
moest de weg bereiden voor een hernieuwde aandacht voor de traditionele bouwwijzen van de
orgelmakers.
Rond het Schnitgerorgel van de der Aa-kerk in Groningen had zich een pioniersgroep van het
historisch onderzoek verzameld. De bijeenkomsten van deze groep leidden in de zomer van
1969 (in het 250ste sterfjaar van de grote orgelbouwer Arp Schnitger) tot een groots opgezette,
internationale, Schnitgerherdenking in Groningen. Om dit te kunnen organiseren werd in april
van dat jaar de Stichting Groningen Orgelland (SGO) in het leven geroepen. Het jaar 1969
markeert daarmee toch wel duidelijk - ook publiekelijk - het keerpunt in de waardering van de
Groninger orgels.

In de daaropvolgende jaren geeft de stichting daar inhoud aan door het houden van excursies,
het organiseren van concerten en concoursen, het uitgeven van orgelmonografieën en zo meer
(zoals het uitbrengen van boeken, de Groninger orgelagenda en Cd’s) en het onderhouden van
contacten met haar donateurs.
Het Groninger orgelbezit als een historisch waardevol erfgoed onder brede(re) aandacht te
brengen had dan zo’n kleine vijftig jaar na de oprichting van de SGO wel postgevat maar haar
activiteiten en het uitbrengen van orgelpublicaties (boeken en klankbeelden) waren in
hoofdzaak toch gericht op de orgelkenners en de orgelliefhebbers. Onder meer vanuit de
subsidieverstrekkers, waaronder lokale overheden en fondsen, kwam het signaal om nieuwe en
frisse ideeën te lanceren voor een breder publiek.

Het vrijwillig bestuur heeft, naast de bestuurlijke activiteiten, in de afgelopen vijftig jaren veelal
de operationele uitvoering verzorgd van de te organiseren activiteiten.
Aandacht voor het formuleren van een heldere missie en strategische doelen is daarbij
onderbelicht gebleven. Een verdere professionalisering is nooit tot stand gekomen wegens de
disbalans in de hoeveelheid werkzaamheden als vrijwillig bestuurder. Om toch de zo gewenste
professionalisering te kunnen realiseren is door het bestuur besloten om een
samenwerkingsverband aan te gaan met Erfgoedpartners. Dit betreft een provinciale
steuninstelling met betaalde professionals die zich richt op de ondersteuning van vrijwillige
besturen in de erfgoedsector.

In het jaar 2019 is teruggekeken op de gebeurtenissen en het verrichte werk van de SGO in de
afgelopen vijftig jaar. Naast de vreugde over hetgeen dat is bereikt, zijn er ook zorgen over de
toekomst. Door de ontkerkelijking worden kerken aan de eredienst onttrokken en verliezen
orgels hun primaire functie van het begeleiden van de gemeentezang. Hierdoor kan, net als

vijftig jaar geleden, de situatie ontstaan dat het orgel weer in verval
raakt. De SGO zoekt om die reden voortdurend naar nieuw publiek voor
de historische instrumenten. Als het orgel niet meer voor de eredienst
wordt gebruikt, dan moet de verbinding op andere manieren gelegd worden. De orgelwereld
kent een vast en vergrijzend publiek. De SGO wil daarom graag een jongere en bredere groep
bereiken. Om die reden moet gezocht worden naar vernieuwing, waarbij verschillende
(kunst)disciplines met elkaar gecombineerd worden.

Het gouden jubileum van de SGO is onder het motto '2019 Groningen Orgelzomer’ groots
gevierd met 10.000 nationale en internationale gasten. Daarmee werd het de SGO duidelijk dat
de Groningse orgels niet in de vergetelheid zijn geraakt, maar springlevend zijn! Middels een
dergelijk festival is een grote groep mensen bereikt, terwijl geconstateerd werd dat de
belangstelling de afgelopen jaren voor de orgels was afgenomen. De 'Groningen Orgelzomer’
heeft de SGO geleerd dat binnen een festivalvorm, waarbij middels de inzet van professionele
krachten het festival wordt opgezet met een goede PR er een groot en breed publiek wordt
bereikt. De professionele ondersteuning vanuit Erfgoedpartners en andere samenwerkingen,
een programma met vernieuwende elementen dat een jonger publiek trok; in dit jubileum kwam
alles samen. Dit is dan ook de nieuwe richting die de SGO op wil gaan.
2.2.

Filosofie

Binnen het bestuur is een breed draagvlak aanwezig om de historische instrumenten meer op de
kaart te zetten. Daarbij kan geconcludeerd worden dat de 'festivalvorm' een goede uitwerking
heeft gehad, gelet op onder andere de hoeveelheid bezoekers. Dit grote succes van het festival
was mogelijk dankzij de ondersteuning van professionals.
Om de Groninger historische orgels op meer structurelere basis onder de aandacht te brengen is
een verdere professionalisering van de stichting dan ook vereist. Om deze professionalisering
van de organisatie in gang te zetten, is het van belang om een goede visie te formuleren, welke
ziet op de missie 'instandhouding en promoten van het Groninger orgelerfgoed', onder het
motto: ‘Laat het orgel klinken’. Die rol is namelijk voor de SGO ook weggelegd als overkoepelend
orgaan binnen de Groninger orgelwereld. Vanuit de visie volgen strategische keuzes om de
professionalisering vorm te geven en ook daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen. Het
gaat niet meer om het organiseren van excursies en het uitgeven van een agenda, maar om het
op een professionele en structurelere wijze onder de aandacht te brengen van het historische
Groninger orgelbezit bij een breed publiek met gebruikmaking van allerlei (moderne en
technische) middelen.

3.

Visie en Missie

De SGO stelt zich ten doel bij te dragen aan het in standhouden van, het laten blijven klinken van
en het herontdekken van de schatten van Groningen: het Groninger orgelbezit. Dit heeft de SGO
verwoord in de volgende missie en visie:
'De missie van de Stichting Groningen Orgelland is het bewaken en versterken van het
historische Groninger orgellandschap.

De SGO richt zich op een breed publiek, waarbij de focus de komende jaren op de jeugd en
middengeneratie komt te liggen, dat zij d.m.v. een structurele strategie, geënt op de missie en
visie, wil bereiken. Deze uit te werken strategie kenmerkt zich door kwaliteit, maar is
tegelijkertijd laagdrempelig en passend bij de desbetreffende doelgroep. Dit heeft de SGO
verwoord in de volgende visie:
'Stichting Groningen Orgelland wil met het initiëren van ontmoetingen de (historische) orgels
van Groningen toegankelijk maken en daarbij zoveel mogelijk mensen bereiken om hen te
verrijken en te inspireren'

Hierbij heeft zowel de stichting, als de vrijwilliger, de donateur en de concertbezoeker één doel
voor ogen:
‘ Laat het orgel klinken’

4.

Doelstellingen

De Stichting Groningen Orgelland heeft ten doel:
1. Het inspireren en stimuleren van professionals, amateurs en geïnteresseerden voor het
Groninger (historisch) orgelerfgoed;
2. Het aanbieden van diensten voor organisaties en individuen die behoefte hebben aan
deskundigheid of ondersteuning op het gebied van het Groninger (historisch)
orgelerfgoed;
3. Het actief stimuleren van educatie en kennisdeling op het gebied van het Groninger
(historisch) orgelerfgoed;
4. Samenwerken met andere organisaties op het gebied van (inter)nationale orgelcultuur;
5. Het bevorderen van de communicatie over het Groninger (historisch) orgelerfgoed en de
activiteiten van de Stichting Groningen Orgelland;
6. Versterking van de financiële positie door uitbreiding van de groep donateurs.
7. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect
verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn.
Alles in de ruimste zin van het woord.

5.

SWOT-analyse

Sterkten
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de beschikbaarheid
van de wereldberoemde ‘orgeltuin’ in de provincie Groningen. Daarnaast is een sterk punt dat
het bestuur van de SGO bestaat uit leden die allemaal betrokken zijn in de orgelwereld en dan

ook veel contacten hebben binnen deze wereld. Verder is er binnen het
bestuur en in het archief van de SGO een enorme hoeveelheid kennis
beschikbaar over het Groninger orgelbezit.

Zwakten
Een zwak punt van de stichting is dat zij door grote specifieke kennis over orgels en haar
opvatting over wat kwalitatief ‘goede’ muziek zou zijn maar een klein publiek bereikt en weinig
nieuw, jong publiek aanspreekt. Ook is een zwak punt dat de stichting de neiging heeft voort te
leven op oude glorie, terwijl zij zich meer op de toekomst van het veranderende orgellandschap
zou moeten richten. Tijden zijn immers veranderd, evenals de situatie van het Groninger
orgelland.
Kansen
Daarnaast is het een kans voor de stichting om de projectmatige ondersteuning vanuit
Erfgoedpartners (hierna: EP) nog meer te gaan gebruiken. De kracht van EP wordt ingezet op
het gebied van fondswerving en subsidiëring en op projectondersteuning en coördinatie
daarvan. Verder heeft de stichting door de jaren heen een groot netwerk aan contacten
opgebouwd waardoor zij een groot publiek bereikt voor haar activiteiten. De stichting wil dat
het publiek verjongd en zal a.d.h.v. laagdrempelige concerten en projecten de jonge generatie
bereiken. Tot slot is het opzetten van een eigen fondswerving een kans om haar doelstellingen
tot in lengte van dagen te blijven realiseren.

Bedreigingen
In de komende 4 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor het aantal afnemende vaste
donateurs. Deze afname heeft deels te maken met de vergrijzing van het donateurs bestand en
deels te maken met de gebrekkige communicatie richting de donateurs. De stichting gaat actief
donateurs werven en de communicatie richting donateurs verbeteren, zodat ze betrokken
blijven.
Een andere bedreiging is de werkdruk voor het bestuur op het gebied van de uitvoerende taken.
Dit neemt nu te veel tijd in beslag van de bestuursleden. Tot slot vergrijst een deel van ons
publiek.

6.

Januari

Februari
Maart

April
Mei
Juni

Projecten en activiteiten
2021

Dit jaar Doe-orgel
strategie uitwerken en
coördinator/uitvoeren
de
kracht
via
erfgoedpartners
daarop zetten
Updaten
donateursbestand
Gesprek
erfgoedpartners
subsidie
projecten
2022/23
Cd opname
Updaten
donateursbestand
klaar eind deze maand

2022

2023

2024

2025

Nieuwsbrief
donateurs

Nieuwsbrief
donateurs

Nieuwsbrief
donateurs

Nieuwsbrief
donateurs

Concert +
Dagexcursie
Nieuwsbrief
donateurs

Concert +
Dagexcursie

Concert +
Dagexcursie
Nieuwsbrief
donateurs

Concert +
Dagexcursie

Dit jaar Doe-orgel
uitvoering
in
provincie

Dit jaar Doeorgel uitvoering
in
provincie
(vervolg)

Dit jaar Doeorgel uitvoering
in
provincie
(vervolg)

Juli

Nieuwsbrief donateurs
Dagexcursies
Nieuwsbrief donateurs

Augustus

Masterclassweek
orgelconcours

Nieuwsbrief
donateurs

Masterclasswe
ek
orgelconcours

Nieuwsbrief
donateurs

September

Donateursdag
Meerdaagse orgelreis

Meerdaagse
orgelreis

Donateursdag

Oktober

SGO Orgelconcours

SGO Orgelconcours

Oktoberkindermaand

Oktoberkindermaan
d

SGO
Orgelconcours

SGO
Orgelconcours

Donateursdag
Meerdaagse
orgelreis
SGO
Orgelconcours

November

Concert +

Concert +

Oktoberkinder
maand
Concert +

Oktoberkinder
maand
Concert+

Oktoberkinder
maand
Concert +

December

Nieuwsbrief donateurs

Nieuwsbrief
donateurs

Nieuwsbrief
donateurs

7.

Nieuwsbrief
donateurs

Financiën

De SGO is in belangrijke mate een vrijwilligersorganisatie. Mensen die hun kennis en tijd
inbrengen doen dat hooguit tegen een vergoeding van onkosten. Zodra er diensten worden
geleverd door experts die voor hun inkomen primair afhankelijk zijn van deze werkzaamheden
(musici, docenten, etc.) wordt er honorarium betaald in relatie tot of afhankelijk van de te
verwerven inkomsten van het betreffende project.

De SGO werkt hoofdzakelijk via nauwkeurig omschreven projecten. Per project wordt een
projectplan en projectbegroting gemaakt. Voor de kosten die niet (volledig) uit de exploitatie
van een project kunnen worden gedekt worden middelen via fondsen geworven.

De SGO werkt zonder winstoogmerk en zoekt naar middelen bij mensen en organisaties die de
doelstellingen een warm hart toe dragen. Daarbij heeft de SGO de culturele ANBI-status
verkregen.

8.

Bestuurlijke zaken

Het jaarverslag en de jaarrekening, door het bestuur vast te stellen, worden jaarlijks voor 1 juli
gepubliceerd op onze website.
In het kader van de AVG opereert de stichting zodanig, dat er voldaan wordt aan de wettelijke
regelgeving. Dit is samengevat in een privacyverklaring die op onze website is gepubliceerd.

Het bestuur is belast met veel taken. Het bestuur bestuurt niet alleen, maar voert ook taken uit.
Er komt/is een heldere taakverdeling tussen de bestuursleden (wie doet wat) en het bestuur
richt zich op haar kerntaak: het besturen van de Stichting en het uitzetten van het beleid. De
uitvoering kan het bestuur desgewenst overlaten aan een werkgroep en/of commissie die
tijdelijk wordt ingesteld, zoals een commissie Projecten, Excursies, Concours, Digitale
vastlegging, Communicatie, Fondswerving.

9.

Samenwerkingen en lidmaatschappen

Onze stichting werkt samen met, of heeft een vast contact, met Stichting Erfgoedpartners,
Stichting Oude Groningen Kerken, Stichting Groningen Orgelstad, het Prins Claus
Conservatorium en alle orgel- commissies en stichtingen in de provincie Groningen
Onze stichting staat open voor het onderhouden van contacten en voor samenwerking met
nationale en internationale organisaties en instellingen die hier niet genoemd zijn.

