Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014 van de
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

De vergadering vond plaats op 14 juni 2014 in de Oud Katholieke Kerk Kinderhuissingel 7476 in Haarlem.
Aanwezig: bestuursleden en leden, allen volgens de presentielijst.
Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2014
1. Opening en welkom
Hartelijk welkom in Haarlem. Na enige verkeers problemen zijn er weer velen
gekomen
2. Jaarrede voorzitter
De Josephkerk…., bij het begin van de jaarvergadering riep dat bij mij herinneringen
op aan vroeger. We constateren nu dat we zeker in een andere tijd leven. Neemt de
jeugd het over en hoe, hoe gaat het met de financiën dat zijn vragen die ons
bezighouden. We kijken naar de toekomst. Het bestuur heeft een opdracht om na te
denken over die toekomst en doet dat samen met een werkgroep samengesteld na de
Harderwijk bijeenkomst en afkomstig uit de afdelingsbesturen en de leden. Wat ons
mede samenbrengt is de (invulling van de) liturgie. We zien nieuwe invloeden. Het
gevoel spreekt meer een rol. De vanzelfsprekendheid van de verbintenis tussen orgel
en kerkmuziek is ook minder pregnant. Hoe gaan we daarmee om. Zorgen baart ook
dat een behoorlijk aantal professionals heeft opgezegd. Vinden zij geen meerwaarde
meer van de vereniging. Er zijn heel veel prachtige initiatieven, concerten, excursies,
workshops. We moeten kansen pakken, er iets van maken. We moeten blijven denken
om een goede communicatie. ‘Met ons enthousiasme en onze liefde voor het
instrument kunnen we er weer een prachtig orgeljaar van maken’ eindigt Henk zijn
jaarrede. Jeroen en Willeke worden bedankt voor de organisatie van de dag.
3. Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld
Mededelingen
Bericht van afzegging van Bert Becht Berlicum, JC Koenders, Piet van der Steen
Tricht, D.J. Neijland Hoogeveen, Rein van der Kluit en Kees Hoeksma erevoorzitters,
Wim Dalmaijer Uithuizermeeden, Dick Kapteyn Velp, Hans Maes Limburg, Geert Jan
Pottjewijd (webmaster), Roelof Kuik Groningen, Peter Ouwerkerk hoofdredacteur
Ingekomen stukken
Stuk van Maes Limburg aangaande de financiële stukken. Dit stuk komt terug bij punt
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4. Vaststelling verslag ALV 2013

Het verslag is gepubliceerd in Nota Bene nr. 9 (september) van 2013 blz. 9-11
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en het wordt als zodanig vastgesteld.
5. Herdenking overleden collega’s
De voorzitter vraagt om een moment stilte nadat hij de namen van de overleden leden
in 2013 heeft voorgelezen.
6. Jaarverslag 2013 (ter vaststelling)
Het is nogal een zoekplaatje om het verslag te vinden. Secretaris: Het uitgangspunt is een
digitale nieuwsvoorziening naar de leden. De nieuwsbrief en vooral ook de KVOK
website spelen daarin de belangrijkste rol. Zoek hier uw informatie.
Hoeveel mensen werken niet digitaal. De ledenadministrateur Harco Clevering: ruim 1300
mensen hebben zich niet voor de digitale versie aangemeld en 88 ontvangen Nota Bene
nog op papier. Dat is best veel, ondanks veel publiciteit.
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het verslag en het wordt als zodanig vastgesteld.
7. Financiën
Jaarrekening 2013 en Begroting 2014-2015 en contributievoorstel 2015
Jaarrekening: Limburg vraagt of het stuk van Maes niet moet worden behandeld.
Voorzitter: het zijn gedetailleerde vragen die zich niet goed lenen voor een
jaarvergadering. Hij leest enige passages voor ter illustratie. Clevering herinnert zich dat
de heer Maes ook het vorig een reactie stuurde. Hierover is er destijds met hem
gecommuniceerd. Voorstel is om vanuit het bestuur met de heer Maes te praten en
daarover verslaglegging af te leggen in Nota Bene.
Verwijs: Waar zit de grootste post waarop bezuinigd kan worden. Dat is de bladenpost.
Heeft onze vereniging een kascontrole(commissie)? Dat doet onze accountant en geeft
vervolgens een verklaring af.
Begroting. Ons besparingsidee met de herinrichting van de bladen zagen we weer teniet
gedaan worden door de terugloop van het aantal leden en de advertentieverkopen. Dat
heeft het bestuur er toe genoodzaakt de ALV een voorstel voor contributie-aanpassing te
doen.
Zwart: ziet dat de advertentie-inkomsten niet zijn gekrompen.
Contributieverhoging. We hebben nu over meerdere jaren een jaarrekening gehad met een
negatief resultaat. Het bestuur vindt dat we zo snel mogelijk naar een meerjarige begroting
met een 0 resultaat moeten. Verder hebben we structureel ledenverlies en daling van
andere inkomsten. Onze aanpassing ten aanzien van de bladen levert onvoldoende
bezuiniging op. Ook hebben we jarenlang de contributie niet verhoogd. Ook willen we
graag een harmonisatie van de prijzen van de verschillende bladen bewerkstelligen. Dat
zijn de argumenten voor het bestuursvoorstel voor de contributie-aanpassing.
Opmerkingen vanuit de vergadering:
Limburg (Geurten): Geen verhoging, eerst maar eens kijken wat uit de Harderwijk sessies
komt.
Verwijs: Niet >15% maar 10% verhoging en kijken wat de Harderwijkcommissie ons
brengt. Daarnaast wel structureel jaarlijks verhogen.
Blijdorp: pleit voor een hogere verhoging dan voorgesteld.
Hoe lang kun je doorgaan met verhoging en ledenverlies wordt er opgemerkt.
Is er gekeken naar het samenvoegen van de bladen. Die opmerking nemen we mee in de
werkgroep.
Clevering: Hoe werkt de bezuiniging van de aanpassing van Nota Bene door. Dat is al
meegenomen in de begroting signaleert hij.
Iemand merkt op om Muziek&Liturgie te digitalisering.

Resumerend: er liggen nu 4 voorstellen inzake de contributie-aanpassing.
De voorzitter vat samen: Er liggen nu concreet 4 voorstellen, die hij in stemming brengt
A extra verhoging 1 voorstander
B >15% verhoging is het bestuursvoorstel 12 voorstanders
C 10% verhoging met een jaarlijkse aanpassing, Voorstel Verwijs 18 voorstanders
D Limburg Geen verhoging 10 voorstanders
De voorzitter concludeert dat voorstel C de meeste draagkracht heeft van de vergadering
en aldus besloten.
8. Organisatie en activiteiten afdelingen.
Hoe verliep het verslagjaar in de afdelingen. Uitwisseling van ervaringen en inspiratie.
Hoe is de betrokkenheid van de leden, wat zijn de wensen en ideeën?
Kunnen we niet weer terug naar het bestuursorganisatie van
(afdelings)vertegenwoordiging wordt er gevraagd. Nee want we hebben juist bij de fusie
bepaald om alle leden een stem te geven.
Brabant: de afdeling meldt een grote teruggang van het aantal bezoekers. Laten we de
prioriteit geven aan de vereniging en niet aan de bladen. Nemen we ook weer mee in de
werkgroep. Het contact zou minder zijn met de leden wanneer we digitaal werken.
Suggestie: mail de leden actief vanuit het afdelingssecretariaat voor elke activiteit
Per 1-1-2016 is er één afdeling Zuid-Holland meldt Jan van der Spek. Dat hebben de
besprekingen opgeleverd.
9. De bladen, nieuwsbrief en nieuwssite.
Wat zijn de ervaringen met de nieuwe opzet van de KVOK publicaties. Mail je reactie
naar de werkgroep leden zegt de voorzitter
Overweeg om artikelen tegen betaling op de website te zetten is een suggestie uit de
vergadering.
10. Bijeenkomst met de afdelingsbesturen in Harderwijk.
Was een goede bijeenkomst. Alle afdelingen (op één na) waren aanwezig. Er is een
werkgroep met 9 leden gevormd. Die werkgroep komt binnenkort bijeen en komt voor de
volgende ALV met concrete voorstellen.
12. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is de heer J. Gardeniers aftredend. Hij heeft zich
herkiesbaar gesteld en het bestuur stelt de vergadering voor hem voor een tweede termijn
te benoemen. Mevrouw de Kort heeft het bestuurslidmaatschap neergelegd en het bestuur
stelt voor om die vacature evenals de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer
Diepenbroek niet op te vullen. Er waren geen tegenkandidaten en de heer Gardeniers
wordt per acclamatie benoemd
13. Rondvraag
Dijkstra uit Ommen: er is op deze vergadering niets met het nieuwe liedboek gedaan. Ad
Krijger wijst op de zeer succesvolle studiedagen.
Hoeksma: vraagt hoe om te gaan met het afdelingsarchief. De secretaris antwoordt dat het
archief van het bestuur bij respectievelijk het Rijksarchief en bij de VU in Amsterdam ligt.
Omdat de informatie van de afdelingsarchieven wellicht nog regionale waarde heeft is het
te overwegen om de Provinciale archiefdienst te benaderen.
Visser: Is het mogelijk om de belastingvrije som te verhogen? en daarmee de
aftrekbaarheid ruimer te stellen. Ook zijn de tarieven van de regeling niet verhoogd. Neem
ook de UWV tarieven mee. Is een idee voor de studiedag over de regeling.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de geleverde bijdragen
De muzikale omlijsting van de ALV werd verzorgd door Gemma Coebergh die op het Adema
orgel van de St. Joseph kerk composities speelde van Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en
Cesar Franck, Jeroen Pijpers die het Künckel orgel van de Oud Katholieke Kerk bespeelde
tijdens het middaggebed en Jaap Stork die op de piano en het Adema orgel concerteerde in de
Katholieke Basiliek St. Bavo met werken van Hendrik Andriessen, Louis Vierne, Claude
Debussy en Maurice Ravel.

