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 bezoekadres is Hasseltplein 40 te Tilburg (de kosterswoning).
Het postadres van de stichting is gelijk aan het bezoekadres.
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 aande
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 joodschristelijke 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 2018 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
De heer A.C.M. Vorselaars
Mevrouw H.J.M. van Schooten
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 in 2021
In 2021 waren er religieuze en 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 2021.
In verband met alle coronamaatregelen zijn er aanzienlijk minder activiteiten geweest dan
oorspronkelijk gepland en zijn jaarlijks terugkerende evenementen (zoals de openlucht moederdagmis,
het Kerstevent, enz.) komen te vervallen.
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 uur open. In de meimaand van 07.00 tot 20.00 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. Op de Mariafeestdagen worden
er eucharistievieringen in de kapel gehouden. 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
In totaal kozen 7 echtparen om de mooiste dag van hun leven in de kapel te houden.
Afscheidsceremonies
We hebben 1 afscheidsceremonie gehad in de kapel.
Meimaand
Vanwege de coronamaatregelen werd het een andere meimaand dan gewend. Om alles goed te laten
verlopen waren extra maatregelen genomen. Er was extra toezicht op de bezoekersaantallen, een
verplichte looproute in de kapel met een aparte in- en uitgang, er was gelegenheid voor het
ontsmetten van handen bij binnenkomst en er werd extra schoongemaakt. Ook dit jaar werden door de
bezoekers weer kaarsjes opgestoken. Een lichtje voor een overleden dierbare, voor kracht, hulp of
genezing, voor winst van Willem II, voor wereldvrede en nog veel meer. De Moederdagmis en de
slotviering zijn komen te vervallen.
De jaarlijkse grote schoonmaak vond plaats op 1 juni.
Lichtjesprocessie
Op donderdag 14 oktober 2021 organiseerde de Hasseltse Kapel de negende editie van de
Lichtjesprocessie. Zo’n 100 deelnemers namen hieraan deel. Ze verzamelden voor zorgcentrum De
Hazelaar.
Daarna liep de stoet, met de drie Tilburgse gilden voorop, naar de kapel. Gildebroeders droegen het
Mariabeeld, vertegenwoordigers van andere kapellen in de stad droegen het baldakijn. Onderweg
waren twee ‘staties’ voorzien, waar voorgangers gebeden uitspraken en deelnemers samen met het
koor Vita Nova Marialiederen zongen.
Bij de Hasseltse kapel aangekomen was er gelegenheid om kaarsjes en elektrische lichtjes bij het
Mariabeeld te plaatsen. Mede dankzij het prachtige weer en de inzet van veel vrijwilligers was het een
geslaagde avond.
2. Culturele en maatschappelijke activiteiten
Klassieke Concertserie
Ondanks een lastig jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd concertseizoen. Mede door subsidie
van het Fonds Podiumkunsten heeft de Concertcommissie van de Hasseltse Kapel 6 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. Zeker in deze tijd van corona. De concerten
vonden in twee uitvoeringen plaats, zodat er toch twee keer vijftien bezoekers van een concert konden
genieten.

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 2021 is de kapel meerdere keren verhuurd aan
belangstellenden voor concerten 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.
Herdenking Corona – slachtoffers
Op zaterdag 27 februari was het precies één jaar geleden dat de eerste patiënt met corona werd
opgenomen in het Tilburgse ETZ ziekenhuis. Om hierbij stil te staan vonden in de stad enkele
bijeenkomsten plaats.
In de avond werden 2874 kaarsjes aangestoken in de Hasseltse Kapel. Voor iedere Brabander die
overleden is aan corona. Vier sprekers vertelden over hun ervaringen in dit corona-tijdperk: Jean-Luc
Murk (arts-microbioloog en viroloog) , Piet van den Bosch (voorzitter Rode Kruis) , Yvonne Robben (man
overleden aan corona) en Liane den Haan (lid van de Tweede Kamer). Muzikale bijdragen waren er van
Farah Lintelo. Samen met burgemeester Weterings van Tilburg staken de vier sprekers de laatste vijf
kaarsjes aan in het park voor de kapel. Zo werd het cijfer 2874 zichtbaar. Een groot hart lichtte op.
Omroep Brabant deed live verslag. Ook het SBS6-programma Hart van Nederland besteedde aandacht
aan dit bijzondere initiatief.
Exposities
Van 21 juni tot en met 31 augustus was er in de Hasseltse Kapel de tentoonstelling “beelden van de
ziel” te zien met schilderijen door Annet Hoeijmans-Boon & Hélène van der Sloot. Deze vorm van
schilderen is verbonden met het verkennen en verbeelden van de diepere lagen van bewustzijn. In het
zoeken en tasten, via intuïtief sluier-schilderen, ontstaat er eerst een woordeloos gesprek met kleuren
zonder vorm. Vervolgens ontvouwt zich een sfeer die iets duidelijk wil maken via gevoel. Door
kleurensluiers over elkaar te zetten wordt kleur intenser, maar blijft wel levend licht. In de overgave
aan en wisselwerking met deze intuïtieve innerlijke leiding en sturing, ontstaan prachtige kleurrijke
verbeeldingen: beelden van de Ziel.
De verbinding tussen het onbewuste en bewuste wordt zichtbaar en ervaarbaar gemaakt.
De schilderijen zijn op deze wijze tot expressie gebracht.
Vanaf 2 september was er in de Hasseltse Kapel een tentoonstelling te zien van Ingrid de Man. Ze werkt
twee- en driedimensionaal en maakt objecten van zeer klein tot wel 2 meter groot. Ze gebruikt
verschillende technieken, op verschillende niveaus en met een verscheidenheid aan materialen.
Werkend met haar handen, is zij steeds opnieuw dankbaar dat ze zoveel moois mag laten ontstaan. In
haar werk komen verschillende thema’s terug: figuratief en abstract werk, portretten, mannelijk en
vrouwelijk naakt, bloemen, dieren, engelen, labyrinten, de zon, de maan en de planeten.
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. Naast concrete activiteiten fungeert de kapel ook als locatie voor het brengen van bloemen na
uitvaart of crematie.
3. Beheer
Social media
Na een vernieuwing van de website in 2017 is in 2021 meer aandacht besteed aan andere vormen van
social media. De Hasseltse Kapel is aanwezig op Facebook. Berichten over activiteiten in en rond de
kapel worden via de website en social media gedeeld.
Regelmatig werd een nieuwsbrief verzonden, met daarin aandacht voor activiteiten en ontwikkelingen
met betrekking tot de kapel.
Donaties door vriendenstichting
In 2021 zijn door de stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel giften gedaan ten bate van de kapel. In
het bijzonder: een Paaskaars, een bijdrage voor het schilderwerk van de kapel en een bijdrage van

€5.000 vanwege het wegvallen van een groot gedeelte van de inkomsten van de meimaand.
Rabo ClubSupport
In 2021 heeft de Hasseltse Kapel voor de tweede keer succesvol meegedaan met de Rabo ClubSupport
actie van de Rabobank Tilburg en omstreken. Dankzij stemmen van leden van de Rabobank is er een
bedrag van €2.953,98 opgehaald.
Onderhoud
In 2021 is er ook weer veel gedaan aan het onderhoud en daardoor behoud van de kapel. Zo was er de
jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht en is er naar aanleiding van het rapport passend
onderhoud uitgevoerd. Er is ook een nieuw alarmsysteem aangeschaft, inclusief alarmknop.
Nieuwe verlichting
De Hasseltse Kapel heeft vlak voor Kerstmis een compleet nieuwe verlichting gekregen. De
buitenverlichting komt nu van zes spots. Twee ervan staan aan de voorzijde en twee aan de zijkant van
de kapel die bijna vijf eeuwen oud is. Nog eens twee spots verlichten het park.
De twee spots aan de voorzijde stonden er al. Hierin zijn de lampen vervangen door energiezuinige
leds. De spot aan de achterkant is verwijderd. In plaats daarvan zijn twee nieuwe spots geplaatst die de
beide zijkanten erg mooi uitlichten. Ook de spots in het park zijn nieuw. Deze zijn zo geplaatst dat
vogels en andere dieren in de bomen er geen last van hebben. Omdat de oude verlichting aan
vervanging toe was, is de nieuwe verlichting bekostigd door de gemeente Tilburg.
Beschermd stadsgezicht
De gemeente heeft besloten om het Hasseltplein te gaan aanwijzen als gemeentelijk beschermd
stadsgezicht. Samen met vertegenwoordigers van de Hasseltse Kapel en met omwonenden is de
gemeente nagegaan welke waarden en kwaliteiten men wil borgen en welke instrumenten het meest
geschikt zijn om dit te bewerkstelligen. Dat heeft nu dus geleid tot het besluit om het Hasseltplein de
status te gaan geven van beschermd stadsgezicht.
Voordat het zo ver is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. De komende maanden werkt de
gemeente dit verder uit. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad een
definitief voorstel tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht kan worden voorgelegd.

