
a d o p t i e p l a n
Bedankt voor uw belangstelling voor het adoptieplan voor het orgel 
van de dorpskerk! Ik zal het plan hieronder uitleggen.

Waarom een adoptieplan?
Het Van Dam orgel in de Dorpskerk in Nunspeet is dringend aan 
noodzakelijk onderhoud en herstel toe. Diverse deskundigen op dit 
gebied hebben de situatie van het orgel als ‘zorgelijk’ omschreven. 
Het herstel van het orgel kost € 150.000,-. Dit bedrag is te splitsen 
in noodzakelijk groot onderhoud (€ 90.000,-) wat bekostigd 
wordt door het College van Kerkrentmeesters en draagkracht- 
en klankverbetering (€ 60.000,-). Laatstgenoemde kostenpost 
proberen we als orgelcommissie o.a. door middel van dit adoptieplan 
bij elkaar te brengen.

Wat houdt het adoptieplan in?
Het adoptieplan voor orgelpijpen betekent dat een gemeentelid, 
bezoeker of liefhebber één of meerdere orgelpijpen of zelfs een 
compleet register die bijdragen aan klank- en draagkracht-
verbetering kan adopteren. U koopt als het ware een orgelpijp die u 
aan de kerk schenkt. Als bewijs ontvangt u een certificaat op naam 
en met vermelding welke orgelpijp(en) u heeft geadopteerd. 

Wat zijn de kosten van adoptie van een orgelpijp of register?
Alle pijpen hebben een andere maatvoering. Een kleine pijp is 
slechts 15 centimeter hoog, maar een grote pijp kan wel groter zijn 
dan 5 meter met een omvang die daarbij hoort! De kosten voor een 
orgelpijp varieert evenredig met de maatvoering van €19,- voor de 
kleinste tot €317,- voor de allergrootste orgelpijp.

Een volledig register adopteren varieert van €2.370,- (Subbas) tot 
€9.406,- (Bazuin). Zie ook specificatie hieronder.

Hoe kom je tot een keuze voor adoptie?
1. Kiezen op gewenste orgelpijp/register
-  U kiest een pijp (of meerdere pijpen) die u wilt adopteren uit de 

lijst in bovenstaand schema.
-  U maakt uw keuze kenbaar via orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl 

of telefonisch via 06 - 34 89 82 45.
-  Na controle op beschikbaarheid zal de gewenste keuze 

gereserveerd worden.
-  Na ontvangst van de betaling word u in het register opgenomen 

en wordt het certificaat verstrekt. 

2. Kies op basis van een beschikbaar bedrag
-  U maakt uw keuze voor het adopteren per bedrag kenbaar via  

mail orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl of telefonisch  
via  06 - 34 89 82 45.

-  De orgelcommissie zal een orgelpijp/register voorstellen die bij  
uw beschikbare bedrag past.

-  Na ontvangst van de betaling word u in het register opgenomen 
en wordt het certificaat verstrekt. 

U kunt de betaling op 2 manieren verrichten.
1.  U kunt de machtigingskaart invullen en terugsturen naar 

orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl. Het bedrag wordt van  
het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

2.  U maakt het bedrag zelf over naar  NL88 RABO 0347 5896 50  
o.v.v. adoptieplan orgel Dorpskerk.

En verder?
Deelname aan dit adoptieplan betekent verder o.a.:
- Uitnodiging voor ingebruikname orgel
- Bezichtiging geschonken orgelpijp(en) of register
Als u nog vragen heeft, hoor ik het graag van u. Uiteraard ben ik tot 
een nadere toelichting bereid!

Met vriendelijke groet,

Erik van Gameren

Specificatie van de kosten per te adopteren register

Kosten per pijp Kosten register
Hoofdwerk
Violon 16’ €77,- tot €106,- €2.917,-

Bourdon 16’ €62,- tot €114, €5.031,-

Mixtuur €127,- tot €178,- €8.541,-

Trompet 8’ €48,- tot €99,- €4.224,-
Bovenwerk
Quintfluit 3’ €19,- tot €70,- €2.392,-

Klarinet 8’ €77,- tot €128,- €5.739,-
Pedaal
Prestant 16’ €82,- tot 110,- €2.976,-

Subbas 16’ €63,- tot 90,- €2.370,-

Bazuin 16’ €290,- tot 317,- €9.406,-

De grootste pijp van bv. de Klarinet kost €128,-, de op een na grootste €127,- 
en zo loopt dat per euro af naar de kleinste pijp van de Klarinet voor €77,-.
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