Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013 van de
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

De algemene ledenvergadering (ALV) vond plaats op 1 juni 2013 in de Lutherse Kerk te
Zutphen.
Aanwezig: bestuursleden, de erevoorzitter Rein van der Kluit, leden en redactieleden, allen
volgens de presentielijst en dhr. Peter van Haaften van de VOGG.
1. Opening en welkom
De voorzitter heet speciaal welkom de vertegenwoordiger van de VOGG en erevoorzitter van
der Kluit.
2. Jaarrede voorzitter
De voorzitter geeft elk jaar zijn overpeinzingen prijs en enkele kerngedachten worden hier
weergegeven. Dit is zijn laatste jaarrede. Hij noemt het verschijnen van het nieuwe Liedboek.
Dit zal voor veel van onze leden een ingrijpende verandering betekenen. Sta niet te snel met je
oordeel klaar. De opmaatdagen van de KVOK helpen de leden om op een goede manier met
de diversiteit in het Liedboek om te gaan. Zwart memoreert het ontslag van ons lid Sietze de
Vries in Zuidhorn. De plaats van het orgel en de kerkmuziek is ingrijpend veranderd. Wij
zullen daar individueel mee om moeten leren gaan. De voorzitter roept de afdelingen op om
invulling te geven aan het jeugdbeleid. De afdelingen kennen via hun leden potentiële nieuwe
leden (jongeren!) en kunnen hen persoonlijk benaderen. De langzame afname van het aantal
leden is reden van zorg voor alle leden van de vereniging. Dat zal op termijn invloed hebben
op de activiteiten van de vereniging. Ons blad Het Orgel heeft een mooie vermelding
gekregen door het Franse Tribune de l’orgue. ‘Chapeau’ voor de redactie. De voorzitter
memoreert ook het belang van het Orgelpark als laboratorium. De voorzitter verwacht dat met
de benoeming van de nieuwe voorzitter de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is.
3. Vaststelling agenda/Mededelingen/Ingekomen stukken
De voorzitter stelt de volgende mutaties voor, omdat deze onderwerpen met elkaar in verband
staan: 7a wordt de toekomst van de bladen en 7b de financiën.
De gewijzigde agenda wordt door de vergadering vastgesteld.
Mededelingen:
Opgave van verhindering in volgorde van binnenkomst: Bastiaan Nuijen (Overijssel), Bert
Becht, kerkmusicus Berlicum, Hans Maes Limburg, Jos den Boer Zoetermeer, Maarten
Diepenbroek (bestuurslid), Peter Ouwerkerk (hoofdredacteur), Gert van der Keur.
Ingekomen stukken:
Ingekomen brief van drs. W.A. Kirpestein met een reactie op de Nota Verwijs van Zuid
Holland. Hij ondersteunt de nota met name voor wat betreft het punt over de zorg van de
toekomst van de orgel- en kerkmuziek.
Ingekomen stuk van Hans Maes: Opmerkingen en vragen inzake de jaarrekening 2012 en
begroting 2014.
4. Vaststelling verslag ALV 2012
Het verslag is gepubliceerd in Nota Bene nr. 9 (september) van 2012 blz. 9-11
Over het verslag worden geen op- of aanmerkingen gemaakt en derhalve wordt het door de
vergadering vastgesteld.

5. Herdenking overleden collega’s
De namen van de overleden KVOK leden uit 2012 worden door de voorzitter genoemd en
door de vergadering met een moment van stilte herdacht.
6. Jaarverslag 2012
Het verslag is gepubliceerd in Nota Bene nr. 5 (mei) van 2013
Over het verslag worden geen op- of aanmerkingen gemaakt en derhalve wordt het door de
vergadering vastgesteld.
7. a. Toekomst van de bladen
Er is een aantal redenen om na te denken over de toekomst van de bladen. Voldoen de
verschillende publicaties (nog) aan de behoefte van de leden, kan de KVOK vanwege de
scherpe daling van de advertentie-inkomsten en het dalend ledental de kosten dragen en kan
de KVOK- informatie ook via digitale middelen beschikbaar worden gesteld? Aanpassingen
inzake publicaties moeten in ieder geval leiden tot bezuinigingen en die kunnen volgens de
voorzitter op een aantal manieren worden bereikt. Uiteindelijk willen we naar een gezond
financieel bedrijfsmodel voor de komende jaren. In dat kader heeft het bestuur reeds
voorwerk gedaan en gesprekken gevoerd met de redactie. Het bestuur wil ook graag de
mening van de leden horen om die mee te nemen bij de besluitvorming.
Canten Limburg: gegevens inzake concerten kun je tegenwoordig op vele andere manieren tot
je nemen. Publicatie daarvan in de bladen is niet meer zo relevant. De onderwerpen in de
bladen zijn te specialistisch. Neem bijvoorbeeld het blad Ars Organi.
Dijkstra Apeldoorn: heeft het bestuur gekeken naar de opname van (de inhoud van) Nota
Bene in de bladen? Misschien de informatie wat leesbaarder gebracht.
Hensen Groningen: de actuele informatie kan digitaal, maar Het Orgel kan beter analoog.
Op de vraag naar wie een emailadres heeft blijkt 100% van de aanwezigen dat te hebben.
De Haan Meppel: de zomeragenda zou overbodig kunnen zijn. De amateurs bezoeken veelal
de activiteiten in Drente.
Verwijs Ridderkerk: noemt de programmering van de activiteiten in Zuid Holland. Men steekt
daar veel energie in en dat geeft resultaat. Maar wel is een goede afstemming inzake de
publicatie van deze activiteiten in de bladen nodig. Met name voor de jeugd zijn de bladen
niet aantrekkelijk genoeg. Meer aandacht voor de zogenaamde crossmedia. Neem dat aspect
vooral mee.
Visser Beemsterbroek: één blad met typografisch onderscheid tussen Muziek en Liturgie en
Het Orgel. (Voor en een omgekeerde achterkant)
Kuik Groningen: doe geen concessies aan het niveau van de bladen. Dat is goed en moet zo
blijven. Je hoeft toch ook niet alles te lezen.
Dijkstra Ommen: de bladen zijn van een hoog niveau. Pleit voor handhaving van de
karakteristieken van de bladen. De muziekbijlagen ook graag handhaven.
Van Haaften VOGG: kijk of je synergie met andere publicisten kunt bereiken bij de logistieke
verspreiding van de bladen via de uitgever.
Van Weeren Brabant: houd een gedrukte versie voor het afdelingsnieuws
Van der Kluit: in welke mate hebben de financiële perikelen invloed op de discussie over de
toekomst van de bladen? Zoek andere bondgenoten, bv. het blad Laetare. Kies voor een
meersporenbeleid. Zwart: we moet bezuinigen en dan kijken we zeker naar de bladen, maar
we willen nadrukkelijk de reacties van de leden horen en wegen. Een belangrijk argument is
dat Het Orgel al een meer dan honderdjarige traditie heeft.
De Vries Den Haag: één blad en de verdieping op de website.
Verwijs: mogen wij ook de bestuursvisie weten? Rooyackers geeft aan hoe de financiële
toekomst zou kunnen zijn: vermindering van leden en advertentie-inkomsten. Hoe relateer je
dat met de toekomst van de bladen? De penningmeester wil op tijd reageren en zich niet later
plotseling voor voldongen financiële problemen geplaatst zien worden.

Secretaris: geeft aan dat voor het bestuur het verspreiden van het verenigingsnieuws en de
eigenheid en geschiedenis van de bladen zwaar wegen.
Geurten: één blad is toch een goede oplossing en dat idee wordt ondersteund door De Vries
Den Haag: de tijden veranderen en je hoeft niet altijd krampachtig aan het bestaande vast te
houden.
De voorzitter dankt de leden voor hun bijdragen en reacties.
7. b. Jaarrekening 2012 en Begroting 2013-2014 en contributievoorstel 2014
Zwart: De financiën kennen een negatief resultaat en dat is niet wenselijk. Het bestuur wil en
moet deze trend ombuigen.
Verwijs: houd de uitgaven voor de afdelingen in ieder geval in stand.
Voorzitter: het bestuur heeft besloten de afdelingsrekeningen op te heffen, omdat de kosten
van deze rekening naar verhouding te hoog werden. De AMRO bank heeft deze maatregel
eenzijdig en recent ingevoerd. Om de onnodige kosten van de afdelingsrekeningen te
voorkomen zullen de financiën nu weer centraal beheerd worden. De
afdelingspenningmeesters zullen worden geïnformeerd.
Per ingekomen stuk heeft collega Maes veel gedetailleerde vragen gesteld over de financiële
situatie en de voorzitter stelt voor om de heer Rooyackers hem later schriftelijk te laten
antwoorden, een voorstel dat de vergadering ondersteunt. De jaarrekening 2012 wordt door de
vergadering vastgesteld.
De begroting 2014 moet als een werkbegroting worden beschouwd en wordt definitief
wanneer met name het punt rond de toekomst van de bladen door het bestuur concreet wordt
ingevuld. Wel lijkt een contributieverhoging met een marge van vijf euro onontkoombaar om
de financiën gezond te houden. Die marge geeft de vergadering, maar vraagt wel hier kritisch
en met argumenten omkleed naar te kijken.
Visser: is het een idee om de werkgevers te vragen de KVOK financieel te ondersteunen?
Boukes: Penningmeester van Noord Holland geeft als suggestie te kijken naar eventuele
onderbrenging van de bankvoorzieningen bij de SKG-bank.
De Vries: weet het bestuur al wat er bezuinigd kan worden? Zwart: Kunnen we nog geen
uitspraak overdoen omdat het van veel factoren afhangt. Er komt een bijgestelde begroting.
8. Organisatie en activiteiten afdelingen.
Hoe verliep het verslagjaar in de afdelingen?
Verwijs: om het rendement van de afdelingsactiviteiten te vergroten zou het goed zijn om
meer onderlinge afstemming en verdieping bij de afdelingen te organiseren. Men kan veel van
elkaar leren en inspiratie opdoen.
Kuik Groningen: ondanks goede berichtgeving is de opkomst toch (te) laag. Misschien toch
meer afstemming nodig, zoals Verwijs ook bepleit.
De Vries: de huur is soms erg hoog en de kerken geven aan een commercieel verhuur ook nog
prioriteit. Heb daar aandacht voor.
De voorzitter vindt dit steekhoudende opmerkingen en roept de afdelingsbesturen op om met
elkaar contact te zoeken. Ook moet het bestuur zich afvragen of een jaarlijkse
ontmoetingsmiddag voor afdelingsbesturen niet zinvol is.
9. Mededeling inzake de royementsregeling en toepassing jeugdtarief
De secretaris deelt mee dat in afwijking van het gestelde in het Huishoudelijk Reglement de
leden die zich in de loop van het jaar aanmelden met terugwerkende kracht per 1 januari lid
worden en de bladen van dat jaar nagestuurd krijgen. Ook deelt hij mee dat de namen van
leden die hun lidmaatschapsgeld na twee aanmaningen niet betaald hebben, eerst nog aan de
afdelingen worden doorgegeven zodat zij nog contact kunnen opnemen. Beide voorstellen
worden door de ALV goedgekeurd.

Rollema: misschien pakken de afdelingen het contact met de niet betalende leden niet op.
Secretaris: het is dan de eigen verantwoordelijkheid van de afdelingen. Maar de afdelingen
kennen de eigen leden en dat is een voordeel bij het leggen van contactk.
10. Notitie KVOK nog toekomst? Ingebracht door afdeling Zuid-Holland.
Verwijs: licht de nota toe en vat samen:
 Meer samenwerking van de afdelingen bij de activiteiten
 Meer aandacht voor de functie van de (stads)organist en de invulling daarvan
 Maak een visienota voor de toekomst
 Aandacht voor professionals
Zwart: in het orgelpark is binnenkort een bijeenkomst over uitwisseling van de
ervaringen/ideeën en visies rond het thema stadorganist.
Canten: er is een lespakket voor de jeugd in Limburg. Veel vakorganisten in Limburg zijn op
zaterdag werkzaam.
Hensen: de KVOK moet zich realiseren welke rol zij speelt en zou moeten spelen bij de
promotie van het instrument Het Orgel en dan met name ook naar de jeugd. Hij geeft de
suggestie om vooral eerst de doelstelling(en) te formuleren en daarna de uitwerking en het te
bewandelen pad om de doelstelling te bereiken.
11. Toekomst van de bladen.
Zie 7 a.
12.
Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden zijn de heren Diepenbroek en Zwart aftredend en niet
herkiesbaar. Ten aanzien van de vacature Diepenbroek wil het bestuur nog wachten met de
invulling, om daarmee de weg open te houden voor een reductie van het aantal bestuursleden.
Inzake de voorzittersvacature heeft het bestuur de afdelingen geraadpleegd, geschikte
kandidaten gepolst en in een later stadium een kandidaat voorgedragen. De informatie
hieromtrent is vanaf 27 mei op de KVOK website gepubliceerd. De meeste leden die
aanwezig zijn op de ALV hebben hier kennis van genomen.
De afdeling Limburg merkt op dat zij het jammer vindt dat niet alle leden gevraagd is naar
namen voor geschikte kandidaten, maar dat dat via de afdelingen is gegaan. De afdeling heeft
niettemin geen bezwaar tegen de bestuursvoordracht. De vergadering benoemt vervolgens
unaniem op voordracht van het bestuur namelijk de heer Henk Eijsenga tot haar nieuwe
voorzitter. De secretaris dankt Frits Zwart voor zijn betrokkenheid en inzet als voorzitter. Hij
is twee jaar voor de fusie benoemd als KNOV-voorzitter en heeft daarna de nieuwe
vereniging KVOK vier jaar geleid en haar tot een eenheid gesmeed.
13.
Cursuswerk
Onder de noemer 'Werkplaats voor kerkmuziek' is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan
de vormgeving van een tiental cursussen met betrekking tot de invoering van het nieuwe
liedboek. Uniek is dat het een samenwerkingsverband is van het Centrum voor de Kerkzang,
PKN, VGK, SNK en KVOK. Door deze samenwerking staan de cursussen borg voor een
hoge kwaliteit met een brede schakering aan onderwerpen en bedoeld voor zoveel mogelijk
geïnteresseerden. Zoveel mogelijk aspecten van het werk van kerkmusici worden in de
cursussen ondergebracht. Naast traditionele orgelbegeleiding is er ook aandacht voor
musiceren met kinderen, de zingende cantor, arrangeren, enz. Er zijn cursussen die op een
vaste datum en tijd gegeven worden maar het is ook mogelijk een cursus op maat te bestellen,
op een locatie en tijd die de deelnemers zelf regelen. Er wordt gezorgd voor een
gekwalificeerde docent. Als het wenselijk is een cursus te hebben over een onderwerp dat niet
in het huidige aanbod zit, kan dat in overleg worden samengesteld. Coördinator is Anje de
Heer: adhj@online.nl

14.
Rondvraag
Snaterse: vraagt aandacht voor het orgel in Gouda en de mogelijkheid hier kennis van te
nemen door een ALV in Gouda te organiseren. Secretaris: we hebben serieus aan Gouda
gedacht en de plaats Gouda blijft nadrukkelijk op onze verlanglijst staan.
Verwijs: graag meer aandacht voor belangenvertegenwoordiging voor onze leden. Gezien de
hedendaagse maatschappelijke situatie is dat zeker van belang.
Visser: graag aandacht in de bladen voor klimaatbeheersing van kerken en de gevolgen
daarvan voor de toestand van de orgels. Met name na de afgelopen winterperiode was dat erg
actueel. Krijger verwijst naar de Vereniging van Kerkrentmeesters die hierover gegevens
heeft.
Hensen: maak een poule van betrokken leden om na- en mee te denken over de toekomst van
de bladen en van de vereniging.
Canten: de locatie van de ALV was slecht bereikbaar. Suggestie: Roermond.
14. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de bijdragen de vergadering.
Hans Beek
Secretaris KVOK
Overige deel van de ALV invulling
Collega Klaas Stok, organist van de St. Walburgiskerk, verzorgde de orgelbespelingen op de
ALV-dag. Hij presenteerde in de Lutherse Kerk het Lohmanorgel door middel van de
vertolking van de partita O Gott, du frommer Gott BWV 767 van Johann Sebastian Bach. In
de Walburgiskerk speelde hij op het Hillebrandorgel in de kapel de partita Ach wie nichtig,
ach wie flüchtig van Böhm. Op het Ahrendorgel klonken de prestanten erg mooi in een
Magnificat van Johann Speth. Bruhns klonk voortreffelijk op het grote Baderorgel en
verschillende afzonderlijke registers werden gepresenteerd in werken van Van Noordt,
Anonymus en Pool. Een creatieve improvisatie-in Zutphense stijl-over het lied Nun komm der
Heiden Heiland besloot een mooie algemene ledenvergadering in Zutphen.
Orgeladviseur en collega Cees van der Poel hield een interessante inleiding over de invulling
van de functie van orgeladviseur in verleden en heden. Hij hield zijn gehoor voor dat een
adviseur altijd tussen de (ondeskundige) opdrachtgever en opdrachtnemer (de orgelbouwer) in
staat en door zijn deskundigheid en communicatieve vaardigheden tot een uiteindelijk voor
beide partijen bevredigend en verantwoord resultaat moet komen. Zijn lezing zal elders nog
beschikbaar komen.

