Verslag Algemene Vergadering van de KVOK 2015
De vergadering is gehouden in de Doopsgezinde Kerk Oude Boteringestraat 33, 9712 GD
Groningen.

1. Opening en welkom
De voorzitter heet iedereen welkom
2. Jaarrede voorzitter
Welkom in het mooie Groningen dat ons op kerkmuzikaal gebied veel te brengen heeft.
De voorzitter herinnert zich de mooie tochten in het Groninger landschap met Piet
Wiersma, de zogenaamde EO tochten (eten en orgels) De voorzitter wijst op het
vooruitkijken inzake de toekomst van de KVOK. Hoe staan wij als KVOK tegenover
de heel snel veranderde samenleving. Er zijn initiatieven zoals het virtuele huis van de
kerkmuziek. Er ligt een belangrijke rapport (Kansen bij krimp) dat in de afdelingen al
besproken is. Fundamentele vragen komen aan de orde. Wat is onze doelgroep, hoe
vullen we de communicatie in. Hoe passen nieuwe digitale ontwikkelingen toe. Hoe
kunnen we de krachten bundelen. Het fenomeen Stadsorganist is actueel. Het
muziekonderwijs is in gevaar maar er is weer nieuwe belangstelling. De vereniging
heeft stevige bezuinigingsmaatregelen genomen en hoe pakken die uit. We moeten
met vertrouwen en enthousiasme de toekomst tegemoet treden met actieve deelname
van al onze leden.
3. Vaststelling agenda.
Vastgesteld
Mededelingen:
Bericht van afwezigheid: Jeroen Pijpers, Rein van der Kluit, Geert jan Pottjewijd, Bert
Becht Berlicum Nb., Zwart, van den Brand Gelderland, Bax Zuid-Holland, Dick
Kapteyn Velp, Willeke Smits.
Ingekomen stukken
Brief Wildeboer inzake redactie
Notitie Maes inzake financiële rapportage
Bericht Zwart met aanvulling op notulen
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De brief van Maes wordt bij punt
7 besproken en de brief van Wildeboer gaat naar de redactie.
4. Vaststelling verslag ALV 2014
Het verslag is gepubliceerd in Nota Bene nr. 7-8 (juli-aug) van 2014 blz. 8-10
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
5. Herdenking overleden collega’s
De namen van de overledenen worden door de voorzitter gelezen en zij worden in
stilte herdacht.
6. Jaarverslag 2014 (ter vaststelling)
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld
7. Financiën
Jaarrekening 2013 en Begroting 2014-2015 en contributievoorstel 2016
De brief van de heer Maes wordt met de penningmeester en de secretaris later verder
besproken
Limburg: zijn wij als werkgever verzekerd? Ja antwoordt Cor bij Achmea Centraal
Beheer. Op die manier kunnen de loonkosten bij ziekte worden doorbetaald.

Cor licht de gewijzigde vormgeving van de begroting 2015 toe. We hebben nu een
beter beeld bij de productiekosten van de bladen. Hierop kun je nu ook beter sturen.
Ook zijn de cijfers aangepast vanwege de nieuwe drukker en de nieuwe posttarieven
Hans licht vervolgens de begroting 2016 toe. De inkomsten worden gebaseerd op de
meest actuele ledenaantallen van de ledenadministratie. Er is dan al met al een licht
begrotingsoverschot. Limburg vindt de cijfers overzichtelijk en duidelijk. Inzake de
contributie stelt het bestuur de ALV voor om de contributie gelijk te laten houden met
die van 2015. Limburg vindt dat een contributievoorstel vroegtijdig aan alle leden
bekend moet zijn. Het bestuur deelt die mening en zal dat in het vervolg doen. De heer
Verweijs is blij met het voorstel niet te verhogen maar hij vindt dat met een kleine
verhoging wat meer reserve kan worden opgebouwd. Friesland wijst op mogelijke
nieuwe belasting plannen en de mogelijkheid om met een extraatje wat meer te
experimenteren. Het voorstel van Verweijs en het bestuursvoorstel worden de
vergadering ter stemming voorgelegd.
Stemming 21 leden voor het bestuursvoorstel, 13 leden voor het voorstel Verweijs.
Het voorstel van het bestuur wordt aangenomen
8. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is de heer H. Beek aftredend. Hij heeft zich
herkiesbaar gesteld en het bestuur stelt de vergadering voor hem voor een tweede
termijn te benoemen. In de bestuursvacature stelt het hoofdbestuur voor te benoemen
de heer P(eter) v/d Zwaag. Namen met tegenkandidaten voor de heer Beek en de heer
van der Zwaag konden schriftelijk bij de secretaris worden ingediend hetgeen niet is
gebeurd. Vervolgens wordt de heer Beek wordt per acclamatie herbenoemd.
Twee bestuursleden zijnde Willeke Smits en Olga de Kort hebben zich teruggetrokken.
Het bestuur wil het aantal bestuurleden terugbrengen van 9 naar 7. Daarom is er nu
een bestuurspost vacant en het bestuur stelt in Peter van der Zwaag een kandidaat voor
die jong is en een beroepskracht met een toegevoegde universitaire opleiding.
Van der Zwaag stelt zich vervolgens zelf voor. Hij is bijna klaar met zijn
Conservatorium opleiding en met zijn Rechtenstudie. Ook is hij verbonden aan
Organum Frisicum en eindredacteur van de Friese Orgelkrant. Hij wordt door de
vergadering per acclamatie benoemd.
9 ‘Kansen bij krimp’ de nota over de toekomst van de KVOK. De leden worden gevraagd
hun mening en reactie te geven.
De voorzitter licht toe dat het rapport tot stand is gekomen na de afdelingsvergadering
van 2014 in Harderwijk. Daar heeft het bestuur de leden en de afdelingen gevraagd
mee te denken met de vraag om samen naar de toekomst te kijken in een snel
veranderende samenleving en een afname van het ledental. Er is vervolgens een
werkgroep gevormd waar Karel Demoet met enthousiasme en verve het
voorzitterschap op zich heeft genomen. Daarvoor wordt hij zeer bedankt. Karel licht
vervolgens het rapport toe. Hij vertelt naar welke invalshoeken en onderwerpen de
commissie heeft gekeken. Vervolgens heeft de werkgroep aanbevelingen en
voorstellen gedaan. Een belangrijk suggestie is om minder met een afdelingsstructuur
en meer met een kennis- en ervaringsniveau te werken. De afdelingsvergadering 2014
in Utrecht heeft in ieder geval al uitgesproken niet af te willen van de afdelingstructuur.
De voorzitter roept de vergadering op verder op het rapport te reageren.
Peter Ouwerkerk (ook namens Jan Smelik): in het rapport wordt gesteld dat de
artikelen van Het Orgel en M&L relatief laag worden beoordeeld. Karel antwoordt dat
het er wat gechargeerd staat maar dat er toch wel een lijn is dat de artikelen weliswaar
heel vakkundig en diepgaand zijn maar dat dit ook als moeilijk en langdradig wordt
beoordeeld. De voorzitter geeft aan dat het een goede mix moet zijn van korte,
opiniërende en journalistieke tegenover meer diepgaandere informatie. Moeten we ook
meer naar buiten kijken, naar de jeugd bijvoorbeeld of niet leden (Friesland, Krijger)
Worden we overvoerd met bladen (van der Spek) Denk ook om de amateurleden
(Limburg) Wat is de afstemming tussen M&L en het Orgel (Binnema) Meer aansluiten
bij de verenigingsactiviteiten (wel compliment over de nieuwe opmaak) (Verwijs)
Klopt het beeld dat de amateurorganisten meer lichte kost willen en de professionele

musicus meer wetenschappelijke getinte artikelen. Maar dat beeld klopt niet, het loopt
helemaal door elkaar heen. Kijk eens naar het Tijdschrift voor oude Muziek. Daarin
veel korte artikelen met een aantrekkelijke toon. (Demoet) De ledenadministrateur
geeft aan dat bij opzeggingen bijna altijd de bladen genoemd worden en nooit de
vereniging. De voorzitter geeft aan dat de discussie moet worden gevoerd over wat
kerkmuziek is, de verhouding beroepsgroep en amateurs, de inhoud van de bladen, de
houding naar buiten, samenwerking met andere vereniging. De voorzitter geeft
tenslotte aan niet zo somber te zijn. ‘Er zijn veel, spontane en creatieve initiatieven.
‘Kijk je naar het verleden dan was het toen vaak minder initiatiefrijk’. Sluit je meer
aan bij andere clubs en initiatieven (Timmer)
De vergadering besluit het rapport als basis aan te nemen voor het zoeken en vinden
van toekomstig beleid waarbij het voorstel voor het opheffen van de afdelingen niet
meegenomen wordt.
Hoeksma: maakt zich zorgen over de opleidingen. Denk er over na of de KVOK weer
de opleidingen ter hand te nemen. Wij blijven in gesprek met onze aanpalende
verenigingen en stichtingen. Ook over het punt inzake de opleidingen (Voorzitter).
De voorzitter besluit: We komen er op terug
10. Organisatie en activiteiten, afdelingen, de bladen, nieuwsbrief en nieuwssite.
Reacties en meningen van de leden. Wegen tijdgebrek is dit punt niet verder
behandeld.
11. Rondvraag
Nota Bene: 1221 leden die geen email contact hebben opgegeven om het blad digitaal
te lezen. De voorzitter neemt van de gelegenheid gebruik en dankt Harco voor zijn
contentieuze wijze waarop hij de ledenadministratie voert. Het applaus van de
vergadering is zijn deel.
Limburg: Is de accountantsverklaring getekend. Ja antwoordt Cor
Limburg: Graag een ledenvergadering op openbaar reisafstand. Het was en hele reis
uit Limburg. De volgende jaarvergadering is in Den Bosch. Je moet met veel zaken
rekening houden vindt de voorzitter.
Wat is het vervolg op de afzegging van de rechtspositie bijeenkomst. (van der Spek)
Jack zegt dat de geringe deelname de reden was om de studiedag af te zeggen. Hij
weet niet hoe het verder gaat. Het augustusnummer van M&L zal het themanummer
over rechtspositie worden.
12. Sluiting
De voorzitter sluit af en roept alle leden op om mee te doen en mee te denken inzake
de toekomst van de vereniging. Hij dankt de leden die de dag hebben georganiseerd.
Het muzikale gedeelte van de ALV vond plaats door een bespeling Marcussen-orgel van de
Doopsgezinde kerk. Organist: Harmen Trimp met werken van Piet Kee, Anthon van der
Horst, Johann Sebastian Bach en Improvisatie.
Stadsbeiaardier Auke de Boer die het carillon van de Martinitoren bespeelde tijdens de
wandeling door de stad Groningen.
In Pelstergasthuiskerk. Tymen Jan Bronda die informatie gaf over het Schnitger-orgelproject
van de Lutherse Kerk en op het fraaie Schnitger orgel werken speelde van Mathias
Weckmann en Heinrich Scheidemann en tenslotte werd het orgel in de Martinikerk
gedemonstreerd door Sietze de Vries, met medewerking van de Roden Girl Choristers o.l.v.
Sonja de Vries met werken van Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach en William Harris.
De ALV werd besloten met het zingen van lied 704 en een indrukwekkende improvisatie.

