
ANBI 
De Stichting Maurice Pirenne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
De Stichting voldoet aan de eisen die daaraan sinds 1 januari 2014 door de fiscus worden gesteld. 
 
Naam   : Stichting Maurice Pirenne 
Fiscaal nummer : 819457255 
Postadres  : Zie onder ‘Contact’ 
Doelstelling  : Zie onder ‘Stichting Maurice Pirenne’ 
Functies en 
namen bestuurders : Zie onder ‘Stichting Maurice Pirenne’ 
Beloningsbeleid : De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies 
 
Beleidsplan 2020/2024 :  
- De Stichting houdt zich deze periode bezig met het laten uitvoeren van de muziek van Maurice 
Pirenne. Zij doet dit door zelf concerten te organiseren en door concerten te subsidiëren. Voor de 
komende concerten zie verder onder ‘concerten’; 
- De nog niet uitgeven composities die voor de concerten geprogrammeerd staan, worden dan 
uitgegeven; 
- De Stichting bekostigt merchandise waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan het 
Groot Orgel van de Sint-Jan. 
- De stichting ondersteunt het Portugese kamerkoor ‘Manuel Faria’ dat zich toelegt op werken van 
Manuel Faria en Maurice Pirenne. 
- Er wordt gestart met het in kaart brengen van alle beeld- en geluidmateriaal, gerelateerd aan 
Maurice Pirenne en het digitaliseren daarvan. 
 

Jaarverslag 2020 

 

Het 13
e
 jaar van de stichting.  

 

Pandemie 

Lag het aan het getal 13 (13
e
 jaargang) dat de Stichting een heel vreemd jaar kende? Nee, de 

Covid-19 pandemie brak december 2019 in China uit en bereikte Nederland eind februari 

2020. Nederland ging in een zogenaamde ‘intelligente lockdown’ en het openbare leven 

kwam, met een kleine opleving in de zomerperiode na, heel 2020 stil te liggen. Met name de 

culturele sector werd hard geraakt doordat theaters sloten en evenementen en concerten 

werden verboden. De kerkmuziek werd geraakt doordat kerkdiensten aanvankelijk alleen 

online en later door maximaal 30 bezoekers te volgen waren. Koormuziek was eigenlijk 

verboden maar na overleg door de bisschoppen met de minister van justitie waren uiteindelijk 

4 zangers toegestaan. 

 

Het enige voor 2020 geplande concert van de Stichting met Vocaal Ensemble Markant in 

oktober werd uitgesteld.  

 

Website 

In maart en april is de website van de Stichting vervangen door een volledig nieuw gebouwde  

site. Voordeel van deze nieuwe site is dat we hem zelf kunnen onderhouden en aanpassen en 

niet afhankelijk zijn van derden. Véronique Leenders heeft de site opbouw en -inhoud 

volledig vorm gegeven. Een ander voordeel van de nieuwe website is dat we er geluid- en 

beeldmateriaal op kwijt kunnen wat op de vorige site niet kon. Véronique Leenders heeft 

daarvoor alle muziek van de drie LP’s van de Schola o.l.v. Maurice op ‘zijn’ YouTubekanaal 

gezet en gelinkt naar de website. 



 

In 2021 gaan we daarom ook verder met het in kaart brengen en digitaliseren van beeld- en 

geluidsmateriaal met werken van en door Maurice Pirenne.    

 

 

Uitgaven 2020: 

Geen  

 

ROSMALEN, juni 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financiële verantwoording: 
 

Baten   Lasten   

 2019 2020  2019 2020 

Verkopen cd’s en 
prekenboek 

778 130 Concerten 2.451 - 

Verkopen Wonen in Klanken 2.848 531 Partituur-uitgifte - 750 

Rechten Buma/Stemra etc. 419 372 Biografie Maurice Pirenne 6.048 - 

Vrijval resultaten 
voorgaande jaren 

792 356 Subsidies/sponsoring 1.000 - 

Rente spaarrekeningen 9.237 8.699 Administratiekosten 109 120 

   website - 1.537 

   Diversen 110 94 

      

      

   Toevoeging algemene reserve - 3.000 

   Toevoeging voorziening 
orgelfonds 

2.000 2.000 

   Toevoeging steunfonds Schola 
Cantorum 
 

2.000 2.000 

   overschot 356 587 

      

 14.074 10.088  14.074 10.088 

 
 

Balans per 31-12-2020 
 

Activa   Passiva   

      

Materiële activa  2.600 Eigen vermogen   

   Stichtingskapitaal 560.000  

Financiële vaste activa  192.606 Algemene reserve 23.766  

     583.766 

Liquide middelen      

Kas 3  Voorzieningen   

Rabo rek. cour. 559  Orgelfonds groot 
onderhoud 

25.334  

ABN VermogenSparen 69.199  Steunfonds schola 
cantorum 

12.900  

RaboBedrijfsBonusRek. 101.066    38.234 

Rabo VermogensSparen 247.856     

  418.683    

      

Vorderingen op korte 
termijn 

     

Rente spaarrekeningen  8.698 Overschot 2020  587 

      

  622.587   622.587 

 


