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Herdenkingsjaar is hier ons thema.
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1. Jaarstukken 2012 van de KVOK-afdeling Zuid Holland - Noord
Verslag van de secretaris

JAARVERSLAG - 2012
Dit jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK.
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2011 en bestaat uit de volgende
hoofdstukken:
 Hoofdstuk 1.1: inleiding;
 Hoofdstuk 1.2: het jaarverslag van de secretaris met ledenbestand en aktiviteiten;
 Hoofdstuk 1.3: het financiële jaarverslag van de penningmeester.

1.1
–

Inleiding
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009. De leden komen voort uit de Koninklijke Nederlandse
Organistenvereniging (KNOV) en de GOV-Vereniging van Kerkmusici. Het besluit om een
nieuw op te richten vereniging te starten is op 10 november 2007 te Utrecht genomen.
Het jaar 2010 is voor de 5 afdelingen in de provincie Zuid Holland een uitdaging geworden
om een herindeling te bewerkstelligen. In het Regionaal Fusie Overleg (RFO) is op 16
oktober 2010 te Alphen aan den Rijn het besluit genomen om de provincie in te delen in een
afdeling Zuid Holland-Noord en een afdeling Zuid Holland-Zuid. Beide afdelingen krijgen per
1 januari 2011 autonome besturen. Zij hebben nu twee jaar gefunctioneerd en doen hiermee
verslaglegging van hun aktiviteiten en financiën.
De besturen van beide afdelingen wensen u veel genoegen bij het doornemen van dit
jaarverslag.

–

–

1.2

Ledenbestand en activiteiten

Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Noord
-

aantal leden per 31 december 2012: 201 leden

Mededelingen:
-

Op 12 mei j.l. vierde Jacques van Oosterom zijn 50 jarig jubileum als organist van de
Pelgrimskerk te Zoetermeer. Jacques is als een van de organisten gedurende deze gehele
periode verbonden aan de Pelgrimskerk. Aan het eind van de dienst ontving hij het gouden
draaginsigne met briljant van het College van Kerkrentmeesters. Ook is hij regelmatig te
vinden in de diverse Wijk Gemeentes en te Pijnacker, Voorburg en Den Haag als actief
organist.

-

Maandag 21 mei 2012 is Dick de Heer overleden. Hij is begraven op Rhijnhof in Leiden, na
een uitvaartdienst in de Vredeskerk van Leiden. Dick de Heer is geruime tijd lid geweest van
onze vereniging, totdat de krachten afnamen. Hij mocht bijna 85 jaar worden. Dick was niet
alleen organist en componist, hij was ook theoloog. In de Maranathakerk van Leiden ging hij
wel eens voor als emeritus-predikant. De vergaderingen bezocht hij vaak als zijn gezondheid
dat toeliet.

-

Op 24 juli j.l. vierde Jos den Boer zijn 40 jarig jubileum als organist. Hij bespeelt de orgels van
de Genesarethkerk te Zoetermeer, de Engelbewaardersparochie te Hazerswoude-Dorp en
het MCH te Leidschendam.
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-

Op 2 september j.l. vierde Rob van Efferink zijn 40 jarig jubileum als organist; hij is verbonden
aan de Vredeskerk en de Triumfatorkerk te Katwijk. Zijn feest is uitgebreid gevierd in deze
Gemeente. Na de dienst ontving hij het gouden draaginsigne van het College van
Kerkrentmeesters.

-

Jan Hage heeft na zijn benoeming als Domorganist te Utrecht zijn adviseurschap bij de
KOVK Zuid-Holland beëindigend in goed overleg.

-

Maandag 19 november 2012 is Gerrit Bosch overleden. Hij is begraven op de
Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn na een dankdienst in de Brugkerk van
Koudekerk aan den Rijn. Gerrit Bosch is geruime tijd lid geweest van onze vereniging, vanaf
1997 was hij lid van het bestuur van onze afdeling en vanaf 2000 was hij onze secretaris. Hij
mocht slechts 69 jaar worden. Gerrit was als organist ruim twintig jaar verbonden aan de
Brugkerk in Koudekerk aan den Rijn en daarnaast ook aan de Goede Herderkerk in Alphen
aan den Rijn.

-

Vrijdag 14 december 2012 is Teunis Doorduyn overleden. Hij is begraven op de Algemene
Begraafplaats te Hoek van Holland na een uitvaartdienst in de Dorpskerk aldaar. Teunis
Doorduyn is geruime tijd lid geweest van onze vereniging, totdat zijn krachten afnamen. Hij
mocht bijna 89 jaar worden. De vergaderingen bezocht hij zolang zijn gezondheid dat toeliet.
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Aktiviteiten door het jaar heen
21 januari 2012
Grote Kerk te Vlaardingen
Aanwezig zijn 36 leden; 19 leden zijn met kennisgeving afwezig. Het betreft de tweede
gezamenlijke ledenvergadering van de afdelingen Noord en Zuid in de provincie Zuid Holland.
Aanwezig zijn 36 leden. Afwezig m.k. 7 leden Zuid-Holland- noord: Marieke Stoel, Henk Brussee,
Jan van der Spek, Rien Dwarswaard, Arie Groen, Ton Cuperus, Fokke de Vries; 12 leden van
Zuid-Holland- zuid: Hans Treurniet, Annemiek Hengstmengel, Frank van Wingerden, Peter van
de Minkelis, Jacob den Arend, Martine van der Meiden, Dr. W. Kirpestein, Jet Dubbeldam, André
de Jager, Simon van Loon, Piet Hijzelendoorn, Herman Lammers.
De voorzitter, Arie van der Pol, heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering
met het lezen van een twee coupletten van Tussentijds 143. Hij wenst alle aanwezige leden een
goed en gezond 2012 en bedankt namens hen het kerkbestuur en de koster van de Grote kerk te
Vlaardingen voor hun bereidwilligheid.
4. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2011.
Door de penningmeesters wordt meegedeeld dat de financiële verantwoording over 2012 zal
veranderen. Het hoofdbestuur middels de penningmeester zal alle bescheiden doen controleren.
Controle door de afdelingen is niet meer noodzakelijk. In de jaarstukken zal alleen
verantwoording gedaan worden over inkomsten en uitgaven.
Opgemerkt wordt door de secretaris van Zuid-Holland zuid dat het verslag over de aktiviteiten
zoals dat nu op de pagina's 10 en 11 te vinden is, zal worden uitgebreid aangaande
bijeenkomsten 2012.
Riek Kersbergen, penningmeester ZH zuid, merkt op dat de bankkosten Amrobank zoals vermeld
staat op pagina 13 26, 25 euro dienen te zijn i.p.v. de genoteerde 27,50 euro. Zowel de
jaarverslagen van de secretarissen als de financiële jaarverslagen worden vastgesteld en
goedgekeurd door de vergadering.
Bijzondere dank wordt door de voorzitter uitgesproken in de richting van Gerrit Bosch, voor het
vele coördinerende en uitvoerende werk t.a.v. de jaarstukken 2011.
5. Verkiezing bestuursleden en (her)benoeming.
De nieuwe kandidaten voor het bestuur van Zuid-Holland-noord, t.w. Jos den Boer en Jacques
van Oosterom, worden door de leden unaniem gekozen.
Tegen de herbenoeming van de zittende leden van Zuid-Holland-zuid, t.w. Arie Bestebreur en
Rien Verwijs, worden geen bezwaren ingediend en beiden worden ook unaniem herkozen.
Ver volgens richt de voorzitter van Zuid-Holland-noord, Gert van der Keur, zich tot de afscheid
nemende Wim Ruitenberg en spreekt zijn dank en waardering uit voor het werk dat Wim m.n.
heeft gedaan in het fusieproces KNOV en GOV. Wim Ruitenberg ontvangt een passend
afscheidscadeau. Ook zal de dank van bestuur en leden overgebracht worden aan Arie Groen,
die ook afscheid neemt van het bestuur van Zuid-Holland-noord.
Wim Ruitenberg richt zich in zijn dankwoord tot de vergadering en legt uit dat hij door zijn werk en
daarbij horende opleiding het komend jaar niet beschikbaar kan zijn, maar zich heel goed kan
voorstellen over een jaar of meer weer beschikbaar te zijn voor een besturende taak.
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6. Behandeling en vaststelling van beide programma's 2012 en begrotingen.
Nadat Rien Verwijs de op de achterzijde staande brief van het RFO-overleg aan het bestuur heeft
toegelicht aan de leden en gevraagd heeft de inhoud van dit schrijven - meer vakmusici
betrekken bij de activiteiten en ook jongere organisten, al dan niet leerlingen van de vakmusicus,
te betrekken bij ons werk - te steunen, licht Gerrit Bosch het programma van Noord toe, alsmede
de gezamenlijke studiemiddag in oktober 2012 in de Houtrustkerk te Den Haag. De leden
waarderen het geboden programma zeer.
Vervolgens licht Rien Verwijs het programma van Zuid toe. Ook dit programma wordt gesteund
door de leden. Beide programma's en daarbij behorende begrotingen worden vastgesteld en
goedgekeurd door de vergadering.

7 Rondvraag.
De suggestie van een van de leden om in een advertentie ons programma onder de aandacht
van belangstellenden te brengen wordt door de vergadering te kostbaar geacht.
Piet Vree ( ZHzuid) geeft de besturen de tip hun activiteiten te doen plaatsen op
www.orgelnieuws.nl. Cees Visser (ZHzuid) stelt voor contact te zoeken met zustersorganisaties
als het VOGG. Het bestuur antwoordt dat men zich oriënteert op nadere contacten met diverse
zusterorganisaties en verwante organisaties. Het voorstel van de heer Visser wordt door de
aanwezigen onderschreven.
Marcus van Driel ( ZH-Zuid) geeft de suggestie in de rondzendmails de collega's te activeren
door de door hen ontvangen mail door te sturen naar collega-organisten en predikanten.
3 maart 2012
Maranathakerk te Den Haag
`

Aanwezig zijn 20 leden. Afwezig met kennisgeving zijn 15 leden.
Vanaf 14.30 uur krijgt Arie Eikelboom het woord. Hij geeft zijn inleiding in de kerkzaal. Arie begint
met informatie over de bouw van de kerk. Vol vuur geeft hij een inleiding over het Liedboek voor
de Kerken en de wortels waaruit het is voortgekomen vanaf 1600. Hoe belangrijk de rol van
Nijhoff en prof. Miskotte zijn geweest in de ontwikkeling van een goed liedboek zoals we dat
vanaf 1973 kennen. Dat hymnologie een vak is waarbij vakmensen als dichters en componisten
en theologen in synergie een geweldig liedboek hebben ontwikkeld.
Vervolgens behandelt Arie Eikelboom de werkwijze van Adriaan C(is) Schuurman, Frits Mehrtens
en Willem Vogel in het componeren van kerkliederen. Analyserend in toon en woord geeft hij aan
waar een goed kerklied aan te herkennen is. Hij geeft voorbeelden en laat de aanwezige leden
genieten van zijn mening en vakmanschap en zingt de liederen voor. Het orgel zwijgt deze
middag; Arie bepaalt de toon en allen zingen enthousiast mee.
Een geweldig instructieve themamiddag over het huidige goede kerklied dat door velen heel
graag terug te vinden is in het nieuwe liedboek; dit is de eindconclusie van de aanwezigen. We
mogen best nog eens terugkomen!
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21 april-2012
De Goede Herder te Wassenaar
Aanwezig zijn 11 leden, 9 leden zijn met kennisgeving afwezig en we hebben drie gasten Jaap
Schothorst en Dick van Sinderen, beiden organist te Wassenaar en Bert van de Heuvel,
orgelbouwer te Soest. Toelichting op de bouw door Bert van de Heuvel: Circa zeven jaar geleden
is de Firma Elbertse gevraagd mee te komen denken met het vervangen van het orgel met
behoud van zoveel mogelijk bestaande zaken. Een wens van het Kerkbestuur was om o.a. het
venster dat nu achter het orgel zit weer zichtbaar te maken. Daarnaast moest het orgel een
relatie gaan krijgen met het kerkgebouw. Het bestaande orgel had het probleem dat het geluid er
niet goed uitkwam kast was te klein en de windvoorziening was niet goed. De pijpen van de
tongwerken waren niet meer bruikbaar en zijn dan ook volledig nieuw evenals de frontpijpen.
Ook is er een zwelkast aangebracht. Adviseur bij dit project was Ton van Eck. Het orgel is nu in
de traditie van een Maarschalkerweerd orgel gebouwd. De Kerk heeft vanwege de architecten L.
van der Laan, en J.A. van der Laan de status van Rijksmonument gekregen. Door deze status is
de dreiging van sluiting door het bisdom voorlopig niet mogelijk. Na deze toelichting heeft Rien
Calis ineen korte bespeling laten horen wat je zoals met het orgel kunt doen. De leden- spelers
lieten franse muziek horen en waren het er allen over eens dat het orgel heel plezierig speelt en
dat het in de ruimte goed tot uiting komt. Rien Calis had zelf nog geen Franse muziek op dit orgel
gehoord en hij vond het ook in de kerk heel mooi en aangenaam klinken. Wij kunnen terug zien
op een mooie studiemiddag in een prachtige en kerk met een bijzonder orgel.

2 juni 2012
St. Bonaventurakerk te Woerden
Aanwezig zijn 12 leden. Afwezig met kennisgeving zijn: 6 leden. Gasten zijn: Dick Kok (lid van
afd. Utrecht), Albert Louw (lid van afd. ZH-Zuid) en Bert Wortman.
Deze afdelingsvergadering wordt gehouden in de RK-Bonaventurakerk te Woerden. De kerk
bezit twee fraaie orgels van orgelbouwer Vermeulen. Onlangs is de restauratie van het
Vermeulen-(hoofd)orgel voltooid. Dit was aanleiding voor het afdelingsbestuur om deze kerk te
bezoeken als excursie. Onze gastheer is Geerten Liefting, organist van de kerk. Hij geeft tijdens
de ledenvergadering uitleg.
In 2008 werd aan Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom opdracht gegeven het orgel, inmiddels
met monumentale status, naar de oorspronkelijke staat te restaureren. Adviseurs bij dit project
waren Ton van Eck en Rudi van Straten. Destijds opgeschoven pijpwerk is teruggebracht, met
aanvulling van nieuw of gebruikt materiaal. Een belangrijk gegeven is het verhogen van de
hoofdwerklade: deze stond deels achter de onderkas, waardoor de uitstraling ernstig werd
belemmerd. In de ontstane ruimte kon nu de hoofdbalg, destijds in de torenruimte opgesteld,
onder het Hoofdwerk worden geplaatst. De rein-pneumatische speeltafel is geheel gerestaureerd,
alle conducten zijn opnieuw aangelegd.
Onder het nieuwe pijpwerk bevinden zich de superoctaven van het Hoofdwerk (g3-g4) die in
1946 waren verwijderd. De zinken frontpijpen zijn gespoten, op de labia werd bladgoud
aangebracht. Het instrument staat vrij op het oxaal en de uitstraling wordt niet gehinderd door
een grote stenen balustrade en/of een neogotisch toog. Hierdoor klinkt het magistraal in de
kerkruimte.
Tijdens het themagedeelte van de bijeenkomst laat Geerten het orgel in alle geluidskleuren
horen. Daarna spelen de leden orgelwerken rond het thema Pinksteren. Rob van Efferink bijt het
spits af met een magistraal werk van Sigfrid Karg-Elert. Jan Bijkerk speelt, als enige op het
transeptorgel, een orgelwerk van Kropfreiter. Bert Wortman speelt variaties over Veni Creator
Spiritus. Fokke de Vries (onze dagvoorzitter) laat horen dat Buxtehude op zo’n type orgel toch
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minder goed klinkt; dit ondervond Jan van der Spek ook. De Toccata van Micheelsen vraagt toch
meer om een neo-barok orgel.
Zo zijn veel leden in de gelegenheid geweest hun steentje bij te dragen en kennis te maken met
orgels van Vermeulen.
Ter afsluiting zijn onder leiding van Fokke de Vries nog enige Pinksterliederen gezongen.
Al met al een goede afdelingsbijeenkomst die kort is geëvalueerd met alle aanwezigen, waarbij
het door de diverse collega’s gespeelde werd becommentariëerd. Tenslotte volgde een
geanimeerde, plezierige discussie met de gastorganist Geerten Lieftink over zijn muzikale leven
en werkzaamheden. Al met al een boeiende en leerzame middag.
8 september 2012
Vredekerk te Zoetermeer
Aanwezig zijn 13 leden, 7 leden zijn met kennisgeving afwezig, 4 gasten: Joop Dekkers, Jaap
Waardenburg, Piet Boon en Hans Raaphorst, organisten te Zoetermeer.
Bespeling orgel door:
Rob van Efferink: Rob heeft een demo gegeven van de mogelijkheden van het instrument,
aansluitend heeft hij een improvisatie gegeven van Psalm 85.
Gert van de Keur speelde prachtige werken van Sweelinck die op dit orgel goed tot hun recht
kwamen.
Fokke de Vries speelde Psalm 65 vers 1 “door eene zeer kundige hand” uit een bundel van Gert
Oost. Bij Psalm 62 kwam de Prestant geweldig mooi uit. De melodie lag in de tenor en door het
gebruik van de Prestant gaf dat veel steun bij het zingen.
Henk Vahrmeijer gaf aan verheugd te zijn iets van Jan Zwart te kunnen spelen. Bij het
voormalige GOV was dat eertijds helaas niet mogelijk. Jan Zwart was de eerste Nederlandse
organist die voor de radio speelde. Door zijn periodieke radio-uitzendingen heeft hij een groot
publiek weten te boeien en interesse voor het kerkorgel weten te wekken. Hij was ook een kundig
pedagoog en orgelhistoricus. Eén van zijn bekendste leerlingen was Feike Asma. Van Jan
Zwarts hand verschenen vele artikelen over de Oud-Nederlandse orgelhistorie. Zo wist hij
hernieuwd de interesse te wekken voor bijvoorbeeld de orgelmuziek van Jan Pieterszoon
Sweelinck. Jan Zwart componeerde zelf ook orgelmuziek. In 1917 begon hij aan de uitgave van
"Nederlandse Orgelmuziek". Van de Nederlandse Orgeldagen was hij de initiator,
Ben Veldstra heeft het leven van Couperin verteld en de werken die hij ging spelen toegelicht; ze
waren eigenlijk voor klavecimbel bedoeld, maar ook goed op orgel te spelen.
Tot slot werd aan het eind van onze bijeenkomst de Heer Piet Roggeveen door Jacques van
Oosterom (de trekker van deze middag) bedankt voor zijn uitnemend gastheerschap. Voor zijn
vrouw kreeg hij van ons een bos bloemen mee.
27 oktober 2012
Houtrustkerk te ’s-Gravenhage
Aanwezig zijn 26 mensen (10 van Zuid, 11 van Noord en 5 gasten), afwezig met kennisgeving
zijn 5 personen.
We hebben een gezamenlijke studiedag voor de Provincie Zuid-Holland die geleid wordt door
Marieke Stoel, zij is tevens onze gastvrouw. Als vaste bespeler van het grote orgel dat in 1937
werd gebouwd door de firma Klais te Bonn neemt zij ons deze middag mee in de door haar
gekozen Kerstmuziek. Het orgel heeft 37 registers, verdeeld over drie manualen en pedaal. Ook
heeft de kerk nog een klein verplaatsbaar orgel. Dit Van der Vegtorgel werd in 1988 gebouwd
door Jan van der Vegt, wisselde enkele keren van eigenaar en werd uiteindelijk door Marieke
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Stoel aangeschaft. Sinds 2006 staat het orgel in de Houtrustkerk en wordt regelmatig gebruikt.
Drie leden van Zuid en vier leden van Noord speelde Kerstmuziek van componisten die niet voor
iedereen bekend waren. De muziek was door Marieke uitgezocht en de spelers hebben deze op
voortreffelijke wijze ten gehore gebracht. Vooraf gaf Marieke een uitgebreide toelichting op de
componisten met behulp van een PowerPoint presentatie. Ook liet ze soms een van de spelers
bepaalde delen even spelen om goed te laten horen waar het thema zat of weer terug kwam.
Marieke had tot slot nog een paar oefeningen voor alle aanwezigen bedacht. Door handgeklap in
een of twee groepen werd geoefend in verschillende maatindelingen, o.a. 2 tegen drie .Voor
groep een b.v. de rechterhand en voor groep twee de linkerhand. Nuttig, maar niet altijd
eenvoudig. We kunnen terug zien op een leerzame, uitstekend geleide en zeer geslaagde
studiemiddag.

1 december 2012
Agathakerk te Lisse
Aanwezig zijn 27 leden. Afwezig met kennisgeving zijn: 2 leden. Aanwezig aantal gasten : 8.
Deze afdelingsvergadering wordt gehouden in de RK-St. Agathakerk te Lisse. De kerk bezit een
fraai orgel van orgelbouwer P.J. Adema en is gebouwd in 1914. In 2010 is de restauratie van het
orgel voltooid. Dit was o.a. een aanleiding voor het afdelingsbestuur om deze kerk te bezoeken.
Onze gastheer is Fabian Haggenburg, koorleider van de kerk. Het bestuur heeft de bekende
concertorganist Herman van Vliet gevraagd ons te vertellen over het leven en de werken van de
organist/componist Jean Langlais.
We zijn de vergadering begonnen om stil te staan bij het overlijden van onze secretaris Gerrit
Bosch op 19 november j.l. Gert van der Keur heeft nadat we waren gaan staan, het door hem
opgestelde I.M. voorgelezen, daarna was er een minuut stilte.
Na wat mededelingen van huishoudelijke aard gaf de voorzitter het woord aan Herman van Vliet.
Herman vertelde dat Langlais niet blind geboren was, maar dat na zes maanden de eerste
symptomen er waren. Zijn ouders waren arm. Hij kreeg zijn opleiding aan het Instituut voor
jeugdige blinden in Parijs. Zijn orgelleraar was een leerling van César Frank. Langlais was 42
jaar organist in Ste. Clothilde. Als componist laat hij ons een lijst van 254 opusnummers na. Ook
schreef hij werken voor piano, koor (o.a.13 missen), liederen, kamermuziek en drie symfonieën
voor orgel en orkest. Na het luisteren van een CD opname van Langlais in de Luthersekerk in
Den Haag was het tijd voor de koffie. Na de koffie gingen we naar het orgel waar Fokke de Vries
vier werken van Langlais speelde, o.a. een Hommage aan Frescobaldi en een aan Rameau. De
werken werden voortreffelijk gespeeld en de keuze van de klankkleuren was prachtig. Daarna
speelde Rob van Efferink het Te Deum van Langlais een werk met grote accoorden en hoge
moeilijkheidsgraad. Vervolgens heeft Herman van Vliet ons vanaf de speeltafel aan de hand
genomen door het gehele werk van Langlais van Opus 1 tot 250. Om ons te laten zien dat we
allemaal iets van Langlais kunnen spelen vroeg hij of iemand Psalm 134 wilde spelen. Arie
Schűller wierp zich op als gastspeler en deed dat voortreffelijk. Tot slot was er nog een DVD
waar we Langlais aan de slag zagen als organist. Ook waren er wat opnames bij van vlak na de
geboorte van zijn dochter samen met zijn vrouw.
Tot slot:
Met deze bijeenkomst sluit afdeling Zuid Holland-Noord het programma van 2012 af.
Dank aan alle inleiders en trouwe leden voor hun inzet en inbreng. Het streven is er op gericht
om meer professionele organisten en jeugd te betrekken bij de activiteiten van de afdeling.
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Kengetallen:
Omschrijving:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

vergaderingen / gezam. Bijeenkomsten
gemiddeld aantal bezoekers
gemiddeld aantal m.k. afwezig
gemiddeld theoretisch aantal bezoekers

6,0

7,0

7,0

9,0

16,0

12,5

23,0

23,3

3,0

5,0

9,0

9,0

19,0

18,0

32,0

32,3

Toelichting :
Vanaf 1 januari 2009 werkten de afdelingen Den Haag en Rijnstreek programmatisch samen.
Vanaf 1 januari 2011 is de provincie Zuid Holland in 2 afdelingen opgedeeld te weten Noord en
Zuid. Het ledenbestand van de KNOV is op postcode verdeeld over beide afdelingen.

Bestuursvergaderingen
-

De bestuursvergaderingen van de afdeling worden, evenals voorgaande jaren, een half uur
tot een uur direct voorafgaand aan de afdelingsbijeenkomst op locatie gehouden.

-

Voor het opstellen van het concept-jaarprogramma 2013 is het afdelingsbestuur bijeen
geweest op dinsdag 11 september 2012 bij Jos den Boer te Zoetermeer. Dit concept
programma is samen met de afdeling Zuid in het Koepeloverleg van 23 oktober 2012
besproken en afgestemd.

Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf januari 2012
Afdeling Zuid Holland-Noord:
Voorzitter

G. (Gert) van der Keur
Anna van Bossepad 7
2331 MT LEIDEN

Voorzitter a.i.

F. (Fokke) de Vries
Benschoplaan 23
2546 RG ’s-Gravenhage

Secretaris

Gerrit Bosch tot 19 november 2012
Groenoord 185
2401 AD Alphen aan den Rijn

Secretaris a.i.

J.L.C. (Jos) den Boer
Vaartdreef 70
2724 GH Zoetermeer
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Penningmeester

R.B.B. (Rob) van Efferink
Vloedstroom 32
2221 WG KATWIJK

Lid

I. (Jacques) van Oosterom
Vaartdreef 68
2724 GH Zoetermeer

Vastgesteld te Leiden, 19 januari 2013

Jos den Boer
secretaris a.i. afdeling Zuid Holland-Noord
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1.3

Het financiële jaarverslag 2012 van de penningmeester Rob van Efferink

Inleiding
Het jaarverslag 2012 kenmerkt zich, conform het verzoek van het hoofdbestuur van de KVOK in
een overzicht van baten en lasten over een volledig kalenderjaar.

Inkomsten 2012 van KVOK Penningmeester Cor Rooijackers
Totaal

€ 1.100,00

Uitgaven 2012 Zuid-Holland Noord

Datum:
21 januari

3 maart

Omschrijving:

€ Bedrag:

Algemene Ledenvergadering Vlaardingen

€

Artihove inzake vergadering, helft Noord

€

36,30

Maranathakerk Den Haag Arie Eikelenboom €

150,00

125,--

Analyse kerkliederen
€

150,00

Bonaventura Woerden restauratie
Vermeulen –orgel Kerkhuur +

€

200,00

Gastheer Geerten Liefting

€

50,00

27 okt.

Studiemiddag Houtrustkerk Den Haag
Gedeeld met Zuid, Marieke Stoel

€

150,00

1 dec.

Agathakerk Lisse

€

170,00

Gastheer Fabian Haggenburg

€

30,00

Onkosten bank maandbijdrage 11 x € 1,25

€

13,75

21 april

Goede Herderkerk Wassenaar
Bouw orgel-Orgelstijl
Gastheer+RKKerk+Orgelmaker Elbertse

2 juni

Herman van Vliet Projekt Langlais

€
Rente afsluiting verzendkosten Bank

€

50,16

Administratiekosten

€

66,73

Jubileum bloemen-cake

€

29,09

Totaal Uitgaven: vastgesteld 23/12/2012

€

1.221,03

Papier-kaarten-Verzendkosten
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2. Jaarstukken 2012 van de KVOK-afdeling Zuid Holland Zuid
Verslag van de secretaris.

JAARVERSLAG - 2012
Dit jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK.
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2012 en bestaat uit de volgende hoofdstukken:
* Hoofdstuk 2.1: inleiding;
* Hoofdstuk 2.2: het jaarverslag van de secretaris met ledenbestand en activiteiten;
* Hoofdstuk 2.3: het financiële jaarverslag van de penningmeester.

2.1

Inleiding

Het afgelopen jaar heeft de afdeling in het teken gestaan van verdere intensivering en
professionalisering van inleidingen. Het bestuur heeft getracht om door intensieve samenwerking
van inleiders en secretarissen programma’s en bijeenkomsten op een hoger plan te brengen.
Met name is getracht door het inzetten van professionele vakmusici dit doel te bereiken. Er is een
traject in gang gezet om jongere organisten meer te betrekken bij hun eigen professionalisering
door hen (in overleg met het hoofdbestuur) een abonnement aan te bieden op één van de
vakbladen.

2.2

Ledenbestand en activiteiten

Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Zuid
-aantal leden: 165 (per 1 december 2012)

Mededelingen:
Rien Donkersloot is per 1 mei 2012 benoemd tot organist van de Joriskerk te Amersfoort.
Moureen Hijzelendoorn heeft gevierd dat hij 50 jaar organist is van de Petrakerk te
Rotterdam.
Marcus van Driel is op 27 april 2012 lid in de orde van Oranje Nassau geworden.
Thea Verhagen werd tweede op het door Rotterdam Orgelstad georganiseerde concours in de
Laurenskerk.
M.i.v. november 2012 is Rien Donkersloot de nieuwe stadsbeiaardier van Haarlem.
Edwin Vooys wordt m.i.v. 1 januari 2013 benoemd tot cantor-organist van de Bergsingelkerk te
Rotterdam.
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Activiteiten door het jaar heen


Zaterdag 21 januari 2012 in de Grote Kerk te Vlaardingen (PKN) Jaarvergadering
Zuid-Holland Noord en Zuid
Orgel: van Peteghem / Vermeulen
Gastheer: Aad Zoutendijk
Tijdens deze goed bezochte vergadering werden de jaarstukken gepresenteerd,
besproken en goedgekeurd. Ook werden enkele aftredende bestuursleden t.w. Arie Groen en
Wim Ruitenberg uitgezwaaid. Als nieuwe bestuursleden werden Jos de Boer en Jacques van
Oosterom in de afdeling Zuid-Holland Noord welkom geheten. Herkozen werden in de afdeling
Zuid-Holland Zuid Arie Bestebreur en Rien Verwijs.



Zaterdagmiddag 11 februari 2012 in de RK St. Anthoniuskerk te Dordrecht.





Orgel: Pels 1950.
Inleider: Jeroen de Haan.
Inleiding over het orgeloeuvre van de organist/componist Jaap Dragt (1930-2003) De
aanwezigen werden verrast door de heldere en instructieve uiteenzetting van Jeroen de Haan.
Enkele collegae brachten orgelwerken van deze componist ten gehore.



Zaterdagmiddag 10 maart 2012 in de Grote Kerk te Dordrecht (PKN).




Orgel : Bachorgel Verschueren 2007.
Inleider: Cor Ardesch.
Een kennismaking met het Bach-orgel door de muziek passend in de Paastijd, uit het
Orgelbüchlein van J. S. Bach. Ofschoon de temperatuur dichtbij het vriespunt lag werden we
verwarmd door de muziek op het fraaie Bach-orgel welke door enkele leerlingen van Cor
Ardesch en leden van de KVOK deze middag ten gehore werd gebracht .



Vrijdagavond 14 april 2012 in de Grote Kerk te Schiedam (PKN).






Orgel: Flentrop 1971.
Inleider: Arjen Leistra.
Onderwerp: Herman Strategier ( 1912-1988.).
Strategier werd sterk beïnvloed door de Franse muziek. Ook mochten we kennismaken met de
uitbreiding van het drieklaviers Flentroporgel door de firma Van den Heuvel. Het pedaal werd
uitgebreid met een nieuwe Roerquint 12’, een Open Subbas 16’, afkomstig van de Schiedamse
Magnalia Dei kerk en een nieuwe Fagot 32’. Ook deze avond werd afgesloten door orgelspel van
leerlingen van Arjen Leistra en leden van de KVOK Zuid-Holland zuid met verrassende werken
van Herman Strategier.
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Zaterdag 19 mei in Middelburg de Nieuwe Kerk (PKN) (Van Leeuwen orgel) en de
Oostkerk (de Rijckere-orgel)




Orgels: Nieuwe Kerk 2004 Van Leeuwen. Oostkerk De Rijckere /Reil 1989
Tijdens de jaarlijkse excursie konden veel collegae, in een wisselprogramma, de toetsen
beroeren onder toeziend oog en met hulp van de plaatselijke organisten Bram Beekman en
Margreeth de Jong. 's Middags was er een rondleiding bij orgelbouwer A. Nijsse & Zoon in OudSabbinge, waar we hartelijk werden ontvangen en de orgelmaker Nijsse ons vertelde over
verschillende aspecten van de hedendaagse orgelbouw. We zien terug op een geslaagde
excursie.



Zaterdagmiddag 22 september 2012 in de Sint-Catharijnekerk te Brielle (PKN).






Orgel: Kam / restauratie door Reil 2010.
Onderwerp: deze middag stond in het teken van de organist/componist Arie J. Keijzer (*1932).
Helaas was dhr. Keijzer door ziekte verhinderd. Hij werd op een voortreffelijke manier vervangen
door Gerben Mourik en Gerard Verweij die voor het goede verloop van de middag zorgden. Er
werd door Gerben Mourik geschetst dat de componist Keijzer in zijn begintijd heeft gestudeerd bij
Reda. In zijn vroege composities vinden we daarvan nog de nodige kenmerken. Het Woord staat
centraal in de pslambewerkingen van Arie J. Keijzer. Enige psalmbewerkingen werden ten
gehore gebracht.
Verder werd de middag gevuld met muziek van dhr. Keijzer gespeeld door Gerben Mourik.



Zaterdagmiddag 27 oktober 2012 in de Houtrustkerk (PKN) te ’s-Gravenhage.






Orgel: Klais 1937
Gezamenlijke studiemiddag van de beide KVOK-afdelingen Zuid Holland.
Onderwerp: Kerstmuziek uit de 20 e eeuw.
Inleidster Marieke Stoel had zeven collega’s bereid gevonden om de door haar aangedragen
muziek te spelen. Omdat deze muziek soms behoorlijke technische eisen stelden aan de spelers,
had Marieke een paar ritmische oefeningen samengesteld, waarmee we ons intensief hebben
bezig gehouden.



Vrijdag 23 november 2012 in de Grote Kerk te Gorinchem (PKN).





Orgel: Bätz /Witte (Pels en Van Leeuwen 2012)
Inleider: Gerben Budding
De avond stond in het teken van de orgelwerken van Léon Boëlmann. Gerben Budding had
enkele leerlingen bereid gevonden om uit het repertoire een bloemlezing ten gehore te brengen
o.a. uit de bundel Heures Mystiques en uit de Suite Gotique. Tot slot van de avond speelde
Gerben Budding nog de prachtige Deuxiéme Suite. Een leerzame avond met een geweldig
klinkend orgel. De gehandhaafde zwelkast kwam goed van pas in deze Franse orgelmuziek.
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Kengetallen:
Omschrijving:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vergaderingen / gez. bijeenkomsten

10,0

8,0

gemiddeld aantal bezoekers

18,4

26,4

4,4

6,5

23,0

33,0

gemiddeld aantal m.k. afwezig
gemiddeld theoretisch aantal bezoekers

Toelichting: Zuid-Holland zuid heeft t/m 2010 geen bezoekersgegevens officieel
bijgehouden.
Bestuursvergaderingen:
.
Het bestuur van Zuid-Holland zuid heeft in 2012 vier maal vergaderd.
Op 2 februari komt het jeugdbeleid ter sprake, waaraan door het hoofdbestuur nader gestalte zal
worden gegeven. Ook het komend jaarprogramma wordt doorgenomen.
Op 2 april wordt m.n. gesproken over het nieuwe jaarprogramma 2013 en het adviseurschap.
De vergadering van 10 september staat in het teken van het komend koepeloverleg, de
jaarvergadering 2013 en de verdeling qua organisatie van de bijeenkomsten 2013. Op 29
november wordt het definitieve concept jaarprogramma 2013 vastgesteld; wordt de notitie KVOK,
nog Toekomst! besproken. Het bestuur wil graag dat deze notitie de komende jaarvergadering te
Leiderdorp wordt besproken en vervolgens dat namens de vergadering er een voorstel wordt
gedaan n.a.v. deze notitie aan het hoofdbestuur van de KVOK.

Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf januari 2012
Afdeling Zuid Holland - Zuid:
Voorzitter

A. ( Arie) van der Pol
Hordijk 147 II
3079 DE ROTTERDAM

Secretaris

Th. ( Thea) Verhagen
Oude Haven 87
2992 BL BARENDRECHT

2e secretaris

M. ( Rien) Verwijs
Meerkoet 9
2986 XB RIDDERKERK

Penningmeester

H. (Riek) Kersbergen - van Berchum
P.S. Gerbrandystraat 34
3554 BW PAPENDRECHT

Leden

A. (Arie) Bestebreur
Kerkstraat 80
3262 PH OUD BEIJERLAND

Vastgesteld te Leiderdorp, 19 januari 2013
Secretaris afdeling Zuid Holland-Zuid
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2.3

Het financiële jaarverslag 2012 van de penningmeester Riek Kersbergen
Inkomsten 2012 van Penningmeester Cor Rooijackers
Totaal

€ 1.500,00

Saldo

€

5,51

Uitgaven 2012 Zuid-Holland Zuid

Datum:
21 januari

Omschrijving:

€ Bedrag:

Jaarvergadering Zuid- Holland Grote Kerk Vlaardingen €
Gedeelde Onkosten Aad Zoutendijk + Kerk

125,--

St. Antoniuskerk Dordrecht Jeroen de Haan

€

100,--

Kerk

€

75,--

10 maart

Grote Kerk Dordrecht Cor Ardesch

€

100,--

13 april

Grote Kerk Schiedam Arjen Leistra

€

100,--

19 mei

Excursie Middelburg Nieuwe Kerk en Oostkerk
Bram Beekman

€

125,--

Margreeth de Jong

€

125,--

Gerard V. ( leerling Gerben Mourik)

€

50,--

Gerben Mourik ( incl. vervanging Jolanda Zwoferink)

€

200,--

Kerk

€

150,--

€

150,--

€

100,--

11 februari

22 sept.

27 okt.

St. Catharijne Kerk symposium Arie Keijzer

Gezamenlijke vergadering Houtrustkerk Den Haag
Gedeelde onkosten Marieke Stoel + kerk

23 nov.

Grote Kerk Gorinchem
Gerben Budding

€
Onkosten bank 11 x € 1,25

€

13,75

€
13-01-2012

Rente afsluiting verzendkosten

€

12,54

Verzendkosten jaarstukken

€

7,50

€

€

Sub totaal

1.433,79
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Datum:
09-11-2012

Omschrijving:
Wijnpakker Arie Keijzer

€

Bedrag:

€

21,95

€
2 x bedankjes aftredende bestuursleden

€

Gedeeld met ZH-Noord (1/2 van € 72,59)

€

Totaal Uitgaven:

€

36,30

1.494,49
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3. Verkiezingen en herverkiezingen van bestuursleden
Verkiezingen
Afdeling Zuid Holland-Noord:
De leden van afdeling Noord is in een afdelingsbijeenkomst opgeroepen zich verkiesbaar te
stellen. I.v.m. het overlijden van onze secretaris Gerrit Bosch zijn plek vacant in het bestuur.
Zij konden zich tot 12 januari 2013 verkiesbaar stellen bij het secretariaat.
De volgende kandidaat heeft zich op 19-1-2013 te Leiderdorp verkiesbaar gesteld:

Onderbouwde bezwaren konden tot 12 januari 2013 schriftelijk worden ingediend bij
Jos den Boer, coördinator verkiezingen.
Er zijn geen bezwaren ingediend.

Herverkiezingen
Afdeling Zuid Holland-Zuid :
Aftredend en direct herkiesbaar voor afdeling Zuid Holland-Zuid zijn:

-

Thea Verhagen te Barendrecht

-

Arie van der Pol te Rotterdam

Zij worden op de algemene ledenvergadering te Leiderdorp bedankt voor hun
inzet de afgelopen jaren en kunnen door de leden worden herkozen tot bestuurslid.

Verkiezingen
Zuid Holland-Zuid:
De volgende kandidaat heeft zich op 7 december 2012 verkiesbaar gesteld:

- Kees Bax te Hendrik Ido Ambacht
Hij kan door de vergadering worden gekozen tot bestuurslid in de functie van tweede
voorzitter.
Onderbouwde bezwaren konden tot 12 januari 2013 schriftelijk worden ingediend bij
Jos den Boer, coördinator verkiezingen.
Er zijn geen bezwaren ingediend.
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4. Programma 2013 - Afdeling Zuid Holland - Noord
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 januari

Organisatie

: Locatie: Scheppingskerk te Leiderdorp / aanvang: 14.00 uur
Ledenvergadering van beide KVOK-afdelingen in Zuid Holland
: De heer Anton den Boer / organist van de kerk
: Behandeling van de jaarstukken 2012
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Vaststelling programma’s 2013 / Componisten met een herdenkingsjaar
: Koepeloverleg ZH

23 maart
Gastheer
Onderwerp
Organisatie

:
:
:
:

Locatie: Kruispuntgemeente in Voorschoten
Frank den Herder
Piano in de dienst
Jan Bijkerk en Jos den Boer

20 april
Gastheer
Onderwerp
Organisatie

:
:
:
:

Locatie: Oude Kerk Scheveningen
Bert den Hertog, organist aldaar; mede-gastheer beiaardier Gijsbert Kok
Componisten met een herdenkingsjaar
Voorstel Jan van der Spek

25 mei
Gastheer
Onderwerp

:
:
:
:

Organisatie

:

Locatie: Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden
Henk Gijzen / cantor-organist van de kerk
toelichting op de restauratie
orgelwerken uit 17e en 18e eeuw / o.a. Bruhns, Buxtehude, Hanff, Georg
Böhm
Gert van der Keur

1 juni

:

Alg. Ledenvergadering KVOK in Zutphen

28 september
Gastheer
Onderwerp
Organisatie

:
:
:
:

Locatie: Sint Jan te Gouda
Christiaan Ingelse
Orgel werken uit de Galante stijlperiode
Jos den Boer

5 oktober
Inleider
Onderwerp
Organisatie

: Provinciale studiemiddag : Grote Kerk Dordrecht (initiatief ligt bij afd.
ZH-Zuid)
: Bert Matter en Cor Ardesch
: De Koraalbewerkingen van Bert Matter
: Koepeloverleg

30 november
Gastheer
Onderwerp
Organisatie

:
:
:
:

Gastheer
Onderwerpen

Locatie: Immanuëlkerk in Delft
Jan van der Zwart
Aansluiting voorspel - koraal
Jan van der Zwart en Arie Schűller

*) Orgelspel 2013: John Stanley 1713, Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813), Heinrich Scheidemann
(1595-1663), Johann Nicolaus Hanff (1663), Johann Ludwig Krebs (17131780),
Adolf Friedrich Hesse (1808-1863), Gabriel Pierné (1863-1937),

De afdelingsbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en eindigen omstreeks 17.00

uur

20
Jaarstukken KVOK-afdelingen in Zuid Holland

19 januari 2013

5.

Programma 2013 - Afdeling Zuid Holland - Zuid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 19 januari

Jaarvergadering Zuid-Holland
Leiderdorp; Scheppingskerk. Gastheer Anton den Boer.
Aanvang 14.00 uur
Organisatie koepeloverleg Zuid-Holland

Zaterdag 9 februari

Laurenskerk, Rotterdam.
Gastheer Johan Th. Lemckert
Thema: orgelmuziek van Johan Th. Lemckert
Aanvang 14.00 uur
Organisatie Rien Verwijs / Thea Verhagen

Zaterdag 9 maart

Oude Kerk Rotterdam-Charlois
Gastheer Bas de Vroome
Thema : de componist John Stanley
Aanvang 14.00 uur
Organisatie Thea Verhagen

Vrijdag 12 april

St. Liduinakerk Schiedam
Gastheer Bas van Houte
Thema: kleinere liturgische orgelwerken van Vierne en Dupré
Aanvang 20.00 uur
Organisatie Riek Kersbergen

Zaterdag 25 mei

Excursie naar Oosterhout / dit betreft een dagprogramma
Nadere mededelingen zullen volgen.
Organisatie: Rien Verwijs, Thea Verhagen

Zaterdag 1 juni

Alg. Ledenvergadering KVOK in Zutphen

Zaterdag 14 september

Steigerkerk Rotterdam
Gastheren zijn Hans van Gelder en Anton Doornhein.
Thema: Olivier Messiaen
Aanvang 14.00 uur
Organisatie: Arie Bestebreur

Zaterdag 5 oktober

Gezamenlijke vergadering Grote Kerk Dordrecht
Gastheren Cor Ardesch en Bert Matter.
Thema: orgelmuziek van Bert Matter
Aanvang 14.00 uur
Organisatie: koepeloverleg

Vrijdag 15 november

Dorpskerk Hendrik Ido Ambacht
Gastheer is Matteo Imbruno
Thema: Masterclass over Sweelinck
Aanvang 20.00 uur.
Organisatie: Thea Verhagen.
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6. Begroting van afdeling Zuid-Holland-Noord en afdeling Zuid Holland-Zuid
Begroting voor het jaar 2012
Afdeling Zuid-Holland-Noord, specificatie
datum

plaats

kerk

A

B

C

D

Totaal

19-01

Leiderdorp

Scheppingskerk

75

125

0

25

225

23-03

Voorschoten

Kruispuntgemeente

75

100

0

0

175

20-04

Scheveningen

Oude Kerk

100

100

25

0

225

25-05

Leiden

Marekerk

100

100

0

25

225

28-09

Gouda

Sint Jan

100

100

25

0

225

05-10

Dordrecht

Grote Kerk

100

100

0

0

200

30-11

Delft

Emmanuelkerk

75

100

0

25

200

625

725

50

75

1475

Subtotalen en Eindtotaal ZH-Noord:

Afdeling Zuid-Holland-Zuid, specificatie
datum

plaats

kerk

A

B

C

D

Totaal

19-01

Leiderdorp

Scheppingskerk

50

75

0

0

125

09-02

Rotterdam

Laurenskerk

100

140

0

60

300

09-03

Rotterdam

Oude kerk
Charlois

150

0

0

0

150

12-04

Schiedam

St. Liduinakerk

100

50

0

0

150

25-05

Oosterhout

Diverse kerken

200

0

0

0

200

14-09

Rotterdam

Steigerkerk

200

50

0

0

250

05-10

Dordrecht

Grote Kerk

100

0

0

75

175

15-11

Hendrik Ido Ambacht

Dorpskerk

100

100

0

50

250

1000

415

0

185

1600

Subtotalen en Eindtotaal ZH-Zuid:
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Samenvatting:
Afdeling

A

B

C

D

totaal

Zuid Holland-Noord

zie aparte
specificatie

625

725

50

75

1475

Zuid Holland-Zuid

zie aparte
specificatie

1000

415

0

185

1600

1625

1140

50

260

3075

Subtotalen en Eindtotaal Noord & Zuid:

Toelichting

bedragen in euro’s

A

Honoraria/attenties/reiskosten

B

Kosten accommodatie

C

Materiaal, porti en telefoon

D

Overige kosten
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