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Stichting Carillon Zevenbergen 
 

Financieel Jaarverslag 2020 

 

 

 

 

 

De Stichting Carillon Zevenbergen is opgericht op 1 juli 2019, met als doel: 

het leveren van een bijdrage aan het culturele leven in Zevenbergen, in het bijzonder het 

uitbreiden van het huidige klokkenspel in de toren van de NH Catharinakerk in Zevenbergen tot 

een volwaardig bespeelbaar carillon, waarna regelmatige bespelingen en beiaardconcerten 

mogelijk worden, eventueel samen met andere solisten of ensembles.  

Deze jaarrekening bevat naast de financiële verantwoording ook relevante meldingen.  

 

Het financiële jaarverslag werd door het bestuur op de vergadering van 12 mei ondertekend. 

 

De Penningmeester, 

 

Wil Aper 
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Oprichtingsactiviteiten en voor-investeringen  

 

1 juli 2019. Het passeren van de notariële acte bij Sigma notarissen:   € 450,- 

2 juli 2019. Inschrijving bij de KVK op 2 juli onder nummer 75252287:`   €   50,- 

Het opzetten van een website         € 200,- 

Er zijn van het bestuursleden donaties ontvangen ter waarde van € 2500,- waarvan de 

oprichtingskosten en websitehuur zijn betaald.  

 

Om een indruk te krijgen van de kosten van de uitbreiding tot ca 36 klokken zijn offertes 

ingewonnen bij: 

 

Koninklijke Eijsbouts:   € 290.000,- exl. BTW (Plaatsing in de lantaarn) 

Klokken & Kunstgieterij Reiderland:  € 150.000,- exl. BTW. (Plaatsing op de galmzolder) 

Het Molenpad ( Gideon Bodden): € 160.000,- incl BTW  (Plaatsing in de lantaarn, betere 

                                       kwaliteit klokken uit Oost-Europa).  

Voor onvoorziene werkzaamheden aan de infrastructuur van de toren werd een stelpost van  

€ 20.000,- opgenomen. 

De Stichting gaat derhalve uit van een totale investering van € 180.000,- 

Het huidige klokkenspel, wat de basis vormt van b.g. uitbreiding, wordt momenteel door een 

automaat bediend. Deze automaat stuurt het klokkenspel van 18 klokken aan. Overdag elk half 

uur voor de halve- en hele uur slag. 

Deze automaat is gedateerd en nodig aan vervanging toe. Deze vervanging is in alle offertes 

opgenomen. 

Onze Stichting heeft de huidige 18 klokken laten taxeren bij voornoemde aanbieders en hiervoor is 

een bedrag van € 35.000,- opgenomen.  

De NH kerk, als eigenaar van het bestaande klokkenspel brengt deze klokken in als “basis-

investering” voor het beoogde  nieuwe carillon.  

 

In 2020 is een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht:  

- Er is een verkenning gemaakt van de fondsen in Nederland.   

- Er werden toezeggingen “in Natura” verkregen van 2 Zevenbergse ondernemingen, nl de 

firma’s Acces Equipment en Jos Vrolijk in de vorm van het beschikbaar stellen van een 

hoogwerker bij de installatie van het carillon. In de offertes van de carillonleveranciers 

staat hier een stelpost van ca. € 2000,- voor opgevoerd. 
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- In de 2e helft van 2020 werd donatie aanvraag RABObank afgewezen. Wel werd 

geadviseerd om mee te doen met de Clubsupportactie in 2021.  

Het carillon wordt gewaardeerd als sfeerbepalend element door vele inwoners van Zevenbergen. 

- Een bijdrage van de Gemeente Moerdijk als “vliegwielfunctie” voor het verkrijgen van 

andere fondsen wordt door het bestuur als noodzakelijke voorwaarde gezien. Er zijn in 

Nederland een aantal “verdubbelingsfondsen” die als voorwaarde stellen dat de gemeente 

participeert. Ons bestuur staat op het standpunt dat de gemeente Moerdijk Zevenbergen 

minstens 1/3 van de investering  voor haar rekening zou moeten nemen. 

Daarom is in oktober 2020 een aanvraag voor € 50.000,- gedaan aan de burgemeester en 

wethouders. Deze werd afgewezen omdat de begroting 2021 een tekort liet zien. Toen echter 

later bleek dat er een meevaller was en een overschot op de begroting van meer dan 1 miljoen, 

heeft de voorzitter daarop gebruik gemaakt van het inspreekrecht aan de gemeenteraad. Middels 

brieven ter ondersteuningsbrieven van de winkeliersvereniging en de Stichting Cultuur Moerdijk 

kon de gemeenteraad kennis nemen dat dit initiatief breed wordt gedragen.   

Er volgde opnieuw een afwijzing, met omschrijving dat de gemeente niet als vliegwielfunctie wil 

fungeren, maar wel bereid is om een bijdrage achteraf te leveren door een klok aan te kopen.  

Uitbreiding bestuur 

Jesse Oostermann, luidmeester van de Dom van Utrecht en woonachtig in Zevenbergen, trad in 

november toe tot het bestuur.  

Het vervullen van de voorwaarden voor de ANBI status zijn in voorbereiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

  

 

 

 


