Publicatie van gegevens over de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)
1. De naam van de instelling
Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel te Tilburg.
2. Contactgegevens
De stichting is gevestigd te Tilburg.
De Hasseltse Kapel is gelegen aan het Hasseltplein 7 te Tilburg.
Het postadres van de stichting is Postbus 10093, 5000 JB Tilburg.
Het bezoekadres is Hasseltplein 40 te Tilburg (de kosterswoning).
Het telefoonnummer van de stichting is 013 – 468 10 89.
De website van de stichting is http://www.hasseltsekapel.nl.
Het emailadres van de stichting is info@hasseltsekapel.nl
Het e-mailadres van de beheerder van de Hasseltse Kapel is beheerder@hasseltsekapel.nl.
Het e-mailadres van de concertcommissie, die ressorteert onder de Stichting tot Beheer van de
Hasseltse Kapel, is cultuurprogramma@hasseltsekapel.nl.
Het e-mailadres van de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel, die gelieerd is aan de Stichting tot
Beheer van de Hasseltse Kapel, is vrienden@hasseltsekapel.nl.
3. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer
De ANBI-status is toegekend bij beschikking van de Belastingdienst van 16 maart 2011
(dossiernummer 77.794). Het Fiscaal Nummer van de Stichting is 8058 58 015.
4. Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41.09.51.85
5. Doelstelling
De stichting heeft statutair als doel het in standhouden van de Hasseltse Kapel als historisch
monument en het zonder winstoogmerk exploiteren van de kapel, door de kapel beschikbaar te
stellen voor religieuze, liturgische en devotionele doeleinden en door de kapel beschikbaar te stellen
voor activiteiten op cultureel, wetenschappelijk of sociaal terrein.
6. Beleidsplan
De kapel is eigendom van de parochie Peerke Donders in Tilburg. De rechtsvoorganger van deze
parochie heeft de Hasseltse Kapel in erfpacht uitgegeven aan de Stichting tot Beheer van de
Hasseltse Kapel en heeft daarmee het beheer en de exploitatie van de kapel uit handen gegeven aan
de stichting.
Daarnaast heeft de stichting de beschikking over de woning Hasseltplein 40, waar de beheerder /
koster van de kapel woont.
De Hasseltse Kapel is het oudste monument van Tilburg. De kapel vormt, samen met het plein, een
herkenbare en dierbare plek voor inwoners van Tilburg en omgeving.
De stichting zet zich in voor het behoud van de Hasseltse Kapel als devotiekapel en ten behoeve van
culturele en sociale activiteiten. De stichting ontwikkelt activiteiten om dit materieel en financieel
mogelijk te maken. In de kapel is iedereen, ongeacht cultuur of gezindte, welkom voor een moment
van stilte en bezinning, of om deel te nemen aan religieuze activiteiten die een basis hebben in de
joods-christelijke traditie.

Regelmatig vinden er kerkelijke en religieuze activiteiten plaats, niet alleen in de meimaand, maar
ook op andere momenten. Zo is er in oktober traditioneel een lichtjesprocessie.
Daarnaast wordt de kapel verhuurd voor huwelijksplechtigheden en jubileumvieringen en andere
herdenkingen. Dit hoeven niet noodzakelijk kerkelijk katholieke vieringen te zijn, maar moeten wel
passen bij de kapel en de joods-christelijke traditie. De stichting respecteert daarbij de gebruiken die
in de brede christengemeenschap zijn gegroeid; overigens zonder haar eigen historie en traditie te
verloochenen. Vieringen of bijeenkomsten vanuit een andere geloofsovertuiging of religie die niet
passen binnen de joods-christelijke traditie vinden niet in deze kapel plaats.
Naast religieuze activiteiten biedt de kapel ruimte voor culturele activiteiten, voor zover deze passen
bij het religieuze karakter van de kapel. Zo organiseert de concertcommissie, die onder het
stichtingsbestuur ressorteert, regelmatig concerten en kan de kapel ook gehuurd worden voor
muziekuitvoeringen en andere culturele of sociale bijeenkomsten.
Het dagelijks beheer vindt plaats door de beheerder / koster van de kapel, die bij de kapel woont in
de kosterswoning. De beheerder fungeert ook als eerste contactpersoon voor bezoekers en
belangstellenden.
De Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de
kapel. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor het beheer en de exploitatie
van de kapel afhankelijk van inkomsten uit met name kaarsenverkoop en verhuur en van donaties.
De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel is gelieerd aan de beheersstichting en draagt bij aan het
werven van fondsen voor het beheer en de exploitatie van de kapel.
Voor bijzondere activiteiten en grote projecten wordt een beroep gedaan op externe financiers.
7.

De bestuurders
Statutair worden twee leden van het stichtingsbestuur benoemd door het parochiebestuur van de
parochie Peerke Donders en twee bestuursleden door het gemeentebestuur van Tilburg. Deze vier
bestuursleden benoemen gezamenlijk een vijfde bestuurslid.
Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2015 uit de volgende personen:
De heer Prof. Mr. M.A.M.C. van den Berg, voorzitter
De heer Mr. G.J.C.M. Vrenken, secretaris
Mevrouw A. Beerens-Berens, penningmeester
Mevrouw A.M.P. Geurts-Pijnenburg
Mevrouw Dr. P. Doms

8.

Beloningsbeleid
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de stichting geen beloning ontvangen voor de door hen
verrichte werkzaamheden.

9.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Statutair is bepaald dat jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een balans en een
staat van baten en lasten wordt opgemaakt en dat de penningmeester binnen vier maanden na
afloop van elk boekjaar aan het bestuur van de stichting rekening en verantwoording doet van de
ontvangsten en uitgaven van de stichting in het afgelopen boekjaar. Een verkort financieel en
beleidsmatig jaarverslag wordt gepubliceerd op de site van de Hasseltse Kapel:
http://www.hasseltsekapel.nl/ .

Samenvattend Jaarverslag 2017 van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel
In 2017 waren er, naast het wekelijks Rozenhoedje bidden, 34 religieuze en 90
cultureel/sociaal-maatschappelijke activiteiten in de Hasseltse Kapel. Hiermee is invulling
gegeven aan de statutaire taak van de Stichting. In dit Jaarverslag wordt kort verslag gedaan
van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2017. Op deze plaats willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken, die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de
Hasseltse Kapel. Vooral de vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd.
1. Religieuze activiteiten
Devotiekapel
De Hasseltse Kapel heeft eerst en vooral de functie van devotiekapel. De kapel is elke dag
van 09.00 tot 19.00 open. In de meimaand van 07.00 tot 21.00 uur. Dagelijks bezoeken velen
de kapel, om er even in stilte te bidden of om er een kaarsje op te steken. Vooral in de
meimaand wordt de kapel druk bezocht. Niet alleen door individuele pelgrims, maar ook
door groepen. In de meimaand wordt er op vaste tijden ook het rozenhoedje gebeden. Op
de Mariafeestdagen worden er eucharistievieringen in de kapel gehouden. In deze vieringen
worden Marialiedjes gezongen die worden begeleid op het orgel. Na afloop van de vieringen
wordt er door de bezoekers gezamenlijk koffie gedronken in de kapel en is er tijd om een
praatje met elkaar te maken.
Huwelijken in de kapel
Om de mogelijkheid van een kerkelijk huwelijk of persoonlijke ceremonie te houden in de
Hasseltse Kapel meer bekendheid te geven was het beheerdersechtpaar op zondag 29
januari 2017 aanwezig bij de Weddingbeurs XL in de Koepelhal Spoorzone in Tilburg en op 7
november op de Bridal Night bij Instyle Tilburg. Een prettige samenwerking met
verschillende partijen uit de trouwbranche waaronder de Postelse Hoeve, die eveneens
meer bekendheid kunnen geven aan de kapel als trouwlocatie. Met ondernemers uit de
buurt (bloemist, fotograaf, bruidsmode, Stylingbureau, kapper) is er een gezamenlijke
huwelijks-fotoreportage gemaakt in en rondom de kapel zodat beeldmateriaal werd
verkregen ter promotie van de eigen en van elkaars organisatie.
Lichtjesprocessie
Sinds een aantal jaar wordt er een Lichtjesprocessie, op de tweede donderdag van oktober
georganiseerd. In samenwerking met Parochie Peerke Donders en Zorgcentrum De Hazelaar
wordt er in processie getrokken van de aula in De Hazelaar naar de Hasseltse Kapel. Maria
wordt meegedragen door leden van verschillende Tilburgse gilden en er zijn staties met
momenten voor gebed en samenzang. Weer of geen weer, trekt deze activiteit jaarlijks een
aanzienlijke groep mensen, variërend tot enkele honderden.
Zo werd er op 13 oktober 2017 voor de zevende keer de lichtjesprocessie gehouden. Dit jaar
namen ook 25 jongeren van Jong Nederland en de Mandala groep Tilburg deel aan de
lichtjesprocessie zij verlichtten de route met fakkels en hielpen de ouderen tijdens de tocht.
Ook maakten zij onderdeel uit van de viering door bij een aantal staties voor te lezen. Dit

was een zeer fijne samenwerking en een goede aanvulling. We hopen hen het volgende jaar
weer te mogen begroeten. Dit jaar is de Hasseltse Kapel ook een samenwerking gestart met
de O.L.V. ter Nood Kapel Tilburg en het Peerke Donders Paviljoen. Vertegenwoordigers van
deze volksgeloof monumenten liepen ook mee in de processie. Een traditie die zeker in ere
wordt gehouden.
Kerstactiviteiten
In december werd in samenwerking met de Postelse Hoeve een kerstevent door de
vriendenstichting georganiseerd. In de kapel waren diverse muzikale optredens waaronder
een optreden van het Souvenir Jeugdkoor uit Tilburg, koor 20Something uit Kaatsheuvel en
klarinetensemble FOLQ.
Het was een sfeervolle dag maar vanwege de hevige sneeuwval helaas niet drukbezocht.
Kerst Expositie ‘schuilen in de kapel’
Van 7 december t/m 6 januari 2018 waren er in de Hasseltse Kapel schilderijen te
bewonderen van Atelier ARTenZO Tilburg.
ARTenZO is een centrum voor beeldend werk en staat open voor iedereen, maar met name
voor mensen met een verstandelijke beperking, die hun kunstzinnige talenten willen
gebruiken en ontwikkelen. De makers van de schilderijen zijn met een groepsactiviteit
komen kijken in de Hasseltse kapel waar zij warm ontvangen zijn.
ARTenZO is een onderdeel van de AMARANT Groep
Bijzondere Kerststal in de kapel
Dit jaar met kerst stond er een bijzondere kerststal in de kapel. Zowel het stalletje als de
beeldjes (keramiek) zijn handgemaakt en beschilderd door een creatief Tilburgs echtpaar, Ad
en Corry van Ganzewinkel.
Driekoningen
Op 3 januari 2017 wordt er een Lezing gehouden in de Hasseltse Kapel, door Wouter Prins
(conservator museum religieuze kunst in Uden), een optreden door Mireille Vaessen
(vertelling) en een muzikaal intermezzo verzorgd door zanggroep Inspiration olv Iskander
Zalialdinov.
Deze activiteiten zijn door bezoekers, pers en de samenwerkende partijen erg positief
ontvangen en worden actief opgenomen in de volgende jaren. Zo kunnen de activiteiten
uitgroeien naar meer bekendheid en bijdragen aan het doel van de Werkgroep: het behoud
van de Driekoningentraditie. Deze traditie past perfect bij de doelstelling van de kapel: een
religieuze noot in het vieren dat de koningen zijn aangekomen bij Christus en een culturele
noot, waarbij mensen worden uitgenodigd om in de kapel samen te komen en te zingen.

Nieuwe mantel Maria
Maria heeft in april 2017 een nieuwe mantel gekregen van de Vriendenstichting. De mantel
is ontworpen door de in Tilburg wonende en werkende Veronica Vaes, van huis uit
kostuumontwerper en eigenaar van Het Kostuumatelier.
Op 30 april 2017 was de officiële onthulling met o.a. een vraaggesprek met
kostuumontwerper Veronica Vaes, de officiële onthulling van de mantel door mw. Marcelle
Hendrickx, wethouder van cultuur en ter afsluiting gelegenheid tot bezichtiging en receptie
De aandacht voor de nieuwe mantel in de pers was zeer groot en er zijn heel veel bezoekers
geweest om de nieuwe meer wereldse mantel te bezichtigen.
Meimaand 2017
Dit jaar kunnen we weer met een dankbaar en goed gevoel terugkijken op een zeer drukke
Meimaand Mariamaand. De Tilburgse traditie is nog springlevend te noemen. Dit jaar
werden door de bezoekers samen meer dan 41.000 kaarsjes opgestoken. Een lichtje voor
een overleden dierbare, voor kracht, hulp, genezing, Willem II, wereldvrede en nog veel
meer.
De pelgrimsmissen op de vroege stille zondagochtenden waren een mooi moment voor rust
en overdenking in deze drukke maand. Pelgrims te voet of op de fiets uit Tilburg en
omgeving bezochten trouw deze missen.
Door de week werden uitstapjes naar de kapel georganiseerd door de Zonnebloem, KBO,
Verpleeg- en verzorgingshuizen, basisscholen en scoutinggroepen uit Tilburg en omgeving.
De vrijwilligers van Stichting EET met je hart, welke stichting zich inzet voor ouderen die in
eenzaamheid leven, kwamen ook met een groep ouderen naar de kapel. De vrijwilligers van
de Hasseltse Kapel zorgden voor een muzikaal onthaal en warm welkom.
De zonnige openlucht mis op moederdag en de slotviering waren de hoogtepunten van deze
meimaand.
Iedere dag in de meimaand waren er voorbidders in de kapel aanwezig die een rozenhoedje
hebben gebeden. Vrijwilligers van de beheerstichting hebben op de woensdagen, in de
weekenden en op feestdagen de kraam met devotionalia bemand, geassisteerd bij de
vieringen, samen met de beheerder gezorgd dat de kapel en het parkje er netjes uitzagen en
meegeholpen met de grote schoonmaak op 1 juni.
2. Culturele en maatschappelijke activiteiten
Klassieke Concertserie
We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd concertseizoen. De Concertcommissie van
de Hasseltse Kapel heeft 8 zeer succesvolle concerten georganiseerd, die goed bezocht
werden. Ook dit jaar is er weer hard gewerkt door de commissie en vrijwilligers om de
concertserie tot een succes te maken. In het kader van het 10-jarig jubileum van de
Concertserie is een extra Nieuwjaarsconcert georganiseerd en zal er een bijzonder
Mariaconcert georganiseerd worden.

Verhuur kapel voor culturele en maatschappelijke activiteiten
De kapel kan ook gehuurd worden voor concerten of andere activiteiten, zoals lezingen, die
passen in het karakter en de sfeer van de kapel. In 2017 is de kapel meerdere keren
verhuurd aan belangstellenden voor concerten, lotgenotenavonden en lezingen. Met deze
activiteiten wordt in belangrijke mate invulling gegeven aan de aan de statutair vastgelegde
cultuurtaakstelling van de stichting, naast de religieuze taakstelling.
‘Storytelling’
Het tweede seizoen van het cultuurprogramma; ‘Storytelling’ is van start gegaan. Dit
programma heeft het doel om beginnende artiesten een podium te bieden waarin alle
kunstvormen aan bod kunnen komen en hiermee de bekendheid van de kapel te vergroten.
Ook is er ruimte voor try outs van ervaren artiesten. Om dit doel te bereiken wil de
beheerstichting een samenwerking aangaan met Fontys Hogescholen (conservatorium,
dansacademie, drama docentopleiding) in Tilburg en andere organisaties in Tilburg die jong
talent een podium willen bieden.
In 2017 is een samenwerking ontstaan met Stichting de Gitaarsalon Loon op Zand. De
doelstelling van deze stichting is; de gitaar als instrument promoten maar ook beginnende
en ervaren gitaristen een podium bieden waar zij niet alleen gitaar spelen maar vooral
zichzelf ontwikkelen in het presenteren en contact maken met het publiek. De gitaarsalon
organiseert samen met de Hasseltse Kapel 3 voorstellingen in de Storytellingreeks en zij
zetten zich voor 100% in en stellen zich open om er een boeiende avond van te maken met
prachtige gitaarmuziek en een mooi gebracht verhaal. De eerste twee voorstellingen waren
zeer succesvol met veel belangstelling van bezoekers (in totaal 125 bezoekers).
Verder staan er nog prachtige verhalen op het programma van onder andere Onias
Landveld, stadsdichter van Tilburg, Mireille Vaesen die zal verhalen over Edith Piaff en het
verrassende Tilburgse duo Lieve Louise en de fanfare.
Exposities
In 2017 zijn twee exposities georganiseerd in april een kruisweg in veertien sobere verstilde
tijdloze beelden van de Tilburgse kunstenares Anne van Buul. In december werden een
zevental schilderijen van Artenzo Tilburg onderdeel van Amarant geëxposeerd.
Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant
De Hasseltse Kapel is aangesloten bij het netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. Dit
omdat de Hasseltse Kapel een belangrijke plek is en kan zijn voor mensen die te maken
hebben met verlies en rouw http://www.stervenenrouw.nl In 2017 zijn er activiteiten
rondom verlies en rouw gehouden in de kapel zoals een lezing en een workshop en een
muzikale herinneringsavond voor nabestaanden die de mooie herinneringen aan hun
overleden dierbare levend willen houden. De beheerder was namens de Hasseltse Kapel
aanwezig zijn op de uitvaarbeurs ‘Licht op de dood’ in het Duvelhok in Tilburg om informatie
te verstrekken over de kapel als herinnering/herdenkingslocatie.

Intentieboek voor kinderen
Omdat er vaak mensen op de dag van een crematie bloemen komen leggen bij Maria en
daar veelal ook kinderen bij aanwezig zijn is er nu voor hen ook een speciaal intentieboek in
de kapel aanwezig waarin ze een tekening kunnen maken of iets op kunnen schrijven.
Samenwerking Zorgcentrum de Hazelaar
De Hasseltse Kapel organiseert in samenwerking met 'Welkom-zijn' van Zorgcentrum de
Hazelaar activiteiten op maat. Dit jaar is vooral de aandacht gegaan naar individuele
activiteiten of activiteiten in hele kleine groepjes. Vooral vanwege het organisatorische
gedeelte voor de medewerkers en vrijwilligers van de Hazelaar. Ook is er samengewerkt om
de lichtjesprocessie zo optimaal mogelijk voor de bewoners te laten verlopen en dat is tot
ieders tevredenheid zeer goed gegaan.
Verrassend Tilburg
De Hasseltse Kapel is opgenomen in het programma van Verrassend Tilburg. In dit kader zijn
er een 6-tal ontmoetingen geweest in 2017 van diverse groepen met het
beheerdersechtpaar thuis gevolgd door een rondleiding in en om de kapel.
Workshops bloemen en lichtjes
In 2017 is er met Pasen oor Bloem en Pracht uit Tilburg een bloemenworkshop gegeven. Met
kerst werd door Karin Spapens een workshop lichtjes maken gegeven.
Voor deze workshops was een enorme belangstelling en deelnemers willen allen volgend
jaar weer meedoen.
Bevrijdingswandeling
In samenwerking met het Peerke Donders Paviljoen en de Onze Lieve Vrouw ter Nood kapel
organiseerde de Hasseltse Kapel voor de eerste keer een bevrijdingswandeling langs deze
drie Tilburgse volksgeloof monumenten. Bij ieder monument was er een toelichting of
rondleiding, bij de Hasseltse Kapel werd een kleine picknick georganiseerd. Deze activiteit is
succesvol verlopen en zeker voor herhaling vatbaar.
3. Beheer
Renovatie sacristie
De sacristie van de Hasseltse Kapel is in februari 2017 geheel gerenoveerd. De sacristie
voorziet nu in alles wat nodig is om de dagelijkse werkzaamheden en de religieuze en
culturele activiteiten in de kapel goed te kunnen uitvoeren. Ook is er een geheel nieuw
alarmsysteem aangelegd in de kapel. Deze werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt met geld
uit schenkingen/legaten van kapelbezoekers. Wij zijn hier heel dankbaar voor. De kapel kan
hier weer tientallen jaren mee vooruit.

Mocht u ook een schenking willen doen of de kapel iets nalaten bij uw overlijden kijk dan op
www.hasseltsekapel.nl
Schilderen kapel
Begin oktober is de kapel van binnen geschilderd en opgefrist. De muren waren zwart van de
vele kaarsjes die er de afgelopen jaren gebrand hebben.
Nieuwe stoelen
De stoelen in de Hasseltse Kapel waren aan vervanging toe, ze waren meer dan 45 jaar oud.
Doordat er steeds meer gebruik van de kapel wordt gemaakt voor activiteiten van diverse
aard is besloten om andere stoelen aan te schaffen. In november 2017 zijn de nieuwe
stoelen gearriveerd. De oude stoelen zijn verkocht aan geïnteresseerden. De verkoop van de
oude stoelen bleek een groot succes omdat mensen graag een stoel uit de kapel thuis wilden
hebben ter herinnering aan de kapel. Ook werd een aantal mensen die een stoel hadden
gekocht geïnterviewd door het Brabants Dagblad en vertelden elk hun eigen verhaal achter
de stoel. Zo kreeg de ‘oude stoelen actie’ veel publiciteit. De nieuwe stoelen zijn inmiddels
ingewijd. Het zijn degelijke mooie stoelen die gestapeld kunnen worden. We kunnen hier
weer 40 jaar mee vooruit. De trouwstoelen zijn geschonken door de Vriendenstichting en de
andere 60 nieuwe stoelen zijn gesponsord door verschillende fondsen en organisaties die de
kapel een warm hart toedragen. Het bestuur van de Beheerstichting is hier heel erg
dankbaar voor.
Nieuwe website voor de Hasseltse Kapel
Doordat de website dit jaar een tweetal keer gehackt werd is er besloten de website bij een
bedrijf onder te brengen dat zorgt voor een veilige website. De website is
gebruikersvriendelijk zodat de website goed bijgehouden kan worden door de beheerder.

