JAARVERSLAG - 2010
Afdelingen Den Haag / Rijnstreek (SOW)
van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK)
Het jaarverslag wordt opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK.
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2010 en bestaat uit de volgende hoofdstukken:





1.0

Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:

INLEIDING
–
–
–

–

2.0

inleiding;
het jaarverslag van de secretarissen met ledenbestanden en activiteiten;
het financiële jaarverslag van de penningmeester;
begroting van 2011, gekoppeld aan de geplande activiteiten.

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.
De opdracht van het KVOK-hoofdbestuur aan de regionale werkverbanden is dat deze
werkverbanden samen zoeken naar een nieuw werkverband (afdeling).
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 HollandNoord en een afdeling Zuid Holland-Zuid. Beide afdelingen krijgen per 2011 autonome besturen.
Hieronder volgen de activiteiten door het jaar heen. Beide afdelingsbesturen wensen u veel
genoegen bij het doornemen van dit gezamenlijk jaarverslag. Dit zal het laatste jaarverslag zijn in
de huidige bestuurlijke samenstelling.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARISSEN
2.1

Ledenbestand d.d. 31 december 2010 (* 2009)
Afdeling Den Haag:
- aantal leden
- aantal donateurs

: 43
: 6
----------

Afdeling Rijnstreek:
- aantal leden
- aantal donateurs

totaal : 49

: 47 (* 49)
: 17
--------

totaal : 64

Mededelingen:
Afdeling Rijnstreek *):
- Per 31 december 2010 zegt Dick de Heer zijn KVOK-lidmaatschap op vanwege gezondheidsreden.
- Op eigen initiatief geeft Dick Kok aan zich te willen aansluiten bij de afdeling Utrecht.
Afdeling Den Haag:
- Op 13 juni viert Fokke de Vries zijn 50-jarig organistenjubileum in de Lukaskerk te Den Haag.
- Op 24 augustus vieren Piet en Jo Ridder hun 60-jarig huwelijksfeest.

2.2.

Activiteiten door het jaar heen

16 januari 2010
Kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ te Leiden
Het betreft een gezamenlijke vergadering van de afdelingen Den Haag en Rijnstreek.
Aanwezig zijn 23 leden en enkele gasten; 5 leden hebben zich afgemeld. Ons oud lid Jaap Roosendaal
is ook aanwezig. Er is een bericht binnengekomen van Henk Walvaart uit Voorschoten dat hij
binnenkort zijn 50-jarig jubileum als organist viert in de Dorpskerk.
Frank Resseler, organist van de kerk, is vanmiddag onze gastheer. Hij kan alleen aanwezig zijn voor

een korte toelichting over het orgel en een bespeling samen met collega-organist Michiel Ras.
Voorzitter van deze bijeenkomst is Gert Jan Hol; hij vervangt Gert van der Keur.
De jaarstukken van 2009 van beide afdelingen staan op de agenda en zijn voor het eerst verwerkt in
één jaarverslag. Gestart wordt met de presentatie en de behandeling van de jaarstukken van de
secretaris. Na enige voorstellen tot wijziging wordt het verslag ter vergadering vastgesteld.
Daarna komen de stukken van de penningmeester aan de orde en wordt er een toelichting gegeven
door Rob van Efferink. Over de financiële verantwoording worden enige vragen gesteld. De kascontrole is uitgevoerd door de heren Rien Dwarswaard en Maarten Hijzelendoorn. De kas wordt in orde
bevonden. Tevens wordt het jaarprogramma 2010 en de daaraan gekoppelde begroting toegelicht.
Beide afdelingen spreken zich positief uit over het voorstel samen te gaan onder de naam „afdeling Zuid
Holland - Noord‟. Alle leden kunnen zich hierin vinden. Deze beslissing wordt meege-nomen naar het
Regionaal Fusie Overleg (RFO). De penningmeester zal de begroting indienen bij de landelijke
penningmeester van de KVOK.
Het tweede deel van de bijeenkomst is een studiedeel; we spelen op het Engelse Forster & Andrewsorgel. De leden spelen orgelwerken van Thomas Arne (300 jaar geleden geboren), Samuel Seb.
Wesley (200 jaar geleden geboren) of tijdgenoten van deze Engelse componisten zoals William
Walond, William Warder Harvey en Henry Smart. We kunnen terugzien op een leerzame bijeenkomst
waar we met veel speelplezier inhoud hebben gegeven aan deze studiemiddag.

13 februari 2010
Kruispunt te Den Haag-Mariahoeve
Aanwezig zijn 11 leden en twee gasten. Vier leden hebben zich afgemeld. Gert Jan Hol is vanmiddag
onze voorzitter. Rondom het orgel uit 1970 van orgelmaker Van den Berg & Wendt is een programma
rond Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973) samengesteld.
Micheelsen is een belangrijk componist geweest voor de evangelische kerkmuziek. Hij heeft ondermeer
les gehad van Paul Kickstat en Paul Hindemith. De meeste speelbijdragen van de leden zijn afkomstig
uit de bundeltjes Organistenpraxis: het zijn korte tot zeer korte voorspelen met veel motiefherhalingen
en kruidige samenklanken. Ter compensatie klinken Psalm 23 van Henri Gagnebin en een Preludium in
g van Buxtehude, beide zeer overtuigend gespeeld.
Bij de evaluatie wordt de vraag gesteld hoe een gemeente zou reageren als de organist in een
kerkdienst vrijwel uitsluitend werk van Micheelsen zou spelen. Of uitsluitend werk van Buxtehude.
Afgezien van het feit dat we zelf liever de afwisseling zoeken, zou een dienst met alleen composities
van Buxtehude toch beter landen omdat deze muziek nu eenmaal vertrouwder en rustgevender klinkt
doordat wringende samenklanken altijd weer harmonieus oplossen. We kunnen terugzien op een
leerzame studiemiddag.

27 maart 2010
De kerk van de Gereformeerde Gemeente te Gouda
Aanwezig zijn 25 deelnemers; 7 leden hebben zich afgemeld. Ook zijn 5 gasten aanwezig.
Johan Eykelboom, organist van de kerk, is onze gastheer. Tevens is de heer Maurits, secretaris van de
orgelcommissie aanwezig om bij aanvang van de bijeenkomst iets over de bouw van het orgel te
vertellen. Bij afwezigheid van Gert van der Keur treedt Gert Jan Hol op als voorzitter. Hij opent de
bijeenkomst met het lezen van Psalm 24 uit de Naardense Bijbel (de psalm van de zondag).
De deelnemers zijn onder de indruk om in deze mooie grote kerk (met 1300 zitplaatsen) ontvangen te
worden en de mogelijkheid te krijgen op het nieuwe Van Vulpen-orgel te spelen. Bij aanvang van het
spelen door de leden speelt Johan Eykelboom drie orgelwerken, een koraalbewerking van J.S. Bach,
een koraalbewerking van Dick Sanderman en een partita over het koraal “Öntwaakt, Gij die slaapt” van
Klaas Bolt. Een lust voor het oor om de zachtere registers (vooral fluiten) te horen. Ook hebben we met
zijn allen de „longen‟ van het orgel kunnen beluisteren door plenumwerken.
Daarna komen de leden aan de beurt om te spelen; tien leden spelen stijlkopieen van hedendaagse
componisten zoals Maarten Vos, Henk Gijzen, Hans van Nieuwkoop, Geert Bierling e.d. De stijl die ook
goed aansluit bij de dispositie van het orgel. Ter afsluiting speelt Rob van Efferink een mooie
improvisatie over Psalm 43. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met een prettige gastheer in de
hoogste kerk (30 meter) van Nederland.

Tot besluit wordt oud voorzitter Henk Snaterse bedankt voor de organisatie die het ons heeft mogelijk
gemaakt in deze bijzondere kerk en het mooi klinkende orgel bijeen te komen. Het is een rijke aanwinst.
Er is door de deelnemers goed gespeeld.

15 mei 2010
RK - Heilige Laurentiuskerk te Voorschoten
De opkomst is goed te noemen: 17 leden plus gastvrouw Louise Hillen, dirigent-organist van de kerk.
Vijf leden hebben gemeld niet aanwezig te kunnen zijn. Gert Jan Hol is onze voorzitter.
In twee jaar tijd heeft de H. Laurentiuskerk een nieuw koororgel gekregen (Verschueren 2007) en is de
restauratie voltooid van het hoofdorgel (Mitterreither/Van den Brink-orgel; Verschueren 2009). Het
hoofdorgel krijgt veel aandacht in de orgelbladen. Louise Hillen geeft een enthousiaste toelichting op de
restauratie. Ook speelt zij enkele orgelwerken, waaronder de alternatim-uitvoering van „Magnificat in d‟
van Dandrieu; deze krijgt een meerwaarde doordat Louise zelf van achter de speeltafel de strofen zingt.
Het beluisteren van het orgel maakt duidelijk dat haar enthousiasme meer dan terecht is. De gekozen
muziek lijkt het orgel op het lijf geschreven te zijn.
Er wordt door de leden op het nieuwe koororgel en het hoofdorgel gespeeld. Of het nu Rembt, Dienel,
Merkel is, of Alain, Guilmant of Rheinberger, het klinkt allemaal voortreffelijk in de goed klinkende
kerkruimte. Een rijke aanwinst voor de parochie.

25 september 2010
RK - Maria van Jessekerk te Delft
Aanwezig zijn 19 deelnemers; 8 leden hebben zich helaas afgemeld. Petra Veenswijk, organiste van de
kerk, is onze gastvouw. Voorzitter van deze bijeenkomst is Rob van Efferink. Er zijn vier leden van
andere afdelingen aanwezig waaronder kerkmusicus Jan van Rossem (Lutherse Kerk) uit Arnhem.
We worden door Petra Veenswijk bij de speeltafel ontvangen en welkom geheten. De leden worden
eerst kort in de gelegenheid gesteld zich in te spelen. Na het huishoudelijke deel van de vergadering
geeft Bert van den Heuvel (technisch medewerker van de firma Elbertse uit Soest) een toelichting op de
geschiedenis en de onlangs gereedgekomen restauratie van het Maarschalkerweerdorgel. De
speeltafel is geheel nieuw. De restauratie is tot zeer grote tevredenheid van de opdrachtgever
uitgevoerd.
Na de toelichting speelt Petra Veenswijk „Fantasie in A-groot‟ van Cesar Franck; een prachtige
uitvoering die allen boeit. Zij vertelt met trots dat zij de vaste organiste is van het grootste romantische
kerkorgel met een mechanische tractuur in Nederland. Na de pauze kunnen de leden spelen.
Eerder is met de leden afgesproken dat we op dit orgel orgelwerken gaan spelen uit de Fransromantische tijd zoals van Leon Boellmannn, Cesar Franck en Alexandre Guilmant. Zeven leden
hebben zich geweldig ingespannen om er een goede studiemiddag van te maken. De inspiratie om te
mogen spelen op dit prachtige orgel reikte ver uit boven het gemiddelde orgelspel. Laat het een
blijvende herinnering zijn aan een fantastisch mooie bijeenkomst met een uitstekende opkomst.
We kunnen terugzien op een leerzame en vooral inspererende bijeenkomst waar we met heel veel
speelplezier inhoud hebben gegeven aan deze studiemiddag. We kunnen terugzien op een van de
boeiendste afdelingsbijeenkomsten met vakmusicus Petra als gastvrouw.

30 oktober 2010
Evangelisch - Lutherse kerk te Woerden
Er zijn veel meer afzeggingen (9) dan gebruikelijk maar toch weten 13 leden de weg (het straatje) naar
de kerk te vinden. De cantor-organist van de kerk, Jeroen de Haan, is onze hartelijke gastheer.
Bij afwezigheid van Gert Jan Hol is Rob van Efferink onze voorzitter.
Tijdens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering is stil gestaan bij het bericht dat Theo Goedhart
afscheid gaat nemen. Maarten Hijzelendoorn geeft aanvullende informatie over het afscheid van Theo
Goedhart. Hij heeft veel betekend voor afdeling Rijnstreek. Ook geeft de secretaris de laatste
ontwikkelingen door vanuit het RFO over de herindeling van Zuid Holland en de oproep aan leden om
zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur. Kandidaten kunnen zich tot 14 november 2010 verkiesbaar
stellen.

Het orgel (het laatste werk van Jonathan Bätz) is volledig origineel gebleven en heeft zijn bescheiden
dispositie en aangehangen pedaal gehouden. De klank blijkt nog steeds zeer present en inspirerend, en
zet aan tot extra creativiteit in het registreren. Jeroen de Haan demonstreert dit tijdens zijn eigen
orgelspel en daarna bij de andere spelers.
Op het programma staan orgelwerken van Max Reger; een niet heel logische keuze voor dit orgel. Wel
op initiatief van, en aansluitend bij de inleiding van de gastheer. “Hebt u nog niet gemerkt dat in al mijn
werken het koraal „Wenn ich einmal soll scheiden‟ dóórklinkt?”. Deze zin dateert uit 1913 en is
afkomstig uit een brief van Max Reger aan de musicoloog Arthur Seidl. Dit citaat fascineert Jeroen de
Haan en bracht hem ertoe de werken van Reger daadwerkelijk hierop door te nemen. Zijn bevindingen
“zonder wetenschappelijke pretenties” wil hij graag met ons delen. Uit de vier door hem gespeelde
werken laat Jeroen citaten van het beginmotief van deze melodie zien; op kopietjes konden we deze
plaatsen met hem mee ontdekken. Ook in sommige van de door ons gespeelde orgelstukken komen
citaten voor. De lezing is met belangstelling en met enige scepsis, maar bovenal met grote
bewondering voor zijn monnikenwerk aangehoord.

27 november 2010
Christelijk Gereformeerde Opstandingskerk te Leiden.
We worden welkom geheten door Jan Roeleveld, organist van de kerk. Hij wordt bijgestaan door
collega-organist Leen Korporaal. We houden hier onze laatste bijeenkomst in 2010. De opkomst is
wederom uitstekend te noemen: 18 leden plus beide gastheren. Vijf leden hebben gemeld afwezig te
zijn. Gert van der Keur is onze voorzitter. In het huishoudelijke deel van de vergadering worden we op
de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van de herindeling van de vijf afdelingen in ZuidHolland. In januari 2011 ontstaat een nieuwe situatie. Er zal voor Noord een nieuw bestuur gekozen
moeten worden. Na de verkiezing in januari 2011 nemen we afscheid van de zittende bestuursleden.
Hen is veel dank verschuldigd; zij hebben „de kar rijdende gehouden‟.
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst staan we stil bij het gerenoveerde Fleiter-orgel. We kennen
dit orgel van eerder gehouden bijeenkomsten bij oud lid Piet Overduin aan het Steenschuur te Leiden.
Op zaterdag 11 september 2010 is het orgel feestelijk opgeleverd door Kaat & Tijhuis Orgelmakers.
Jan Roeleveld geeft in zijn inleiding aan over waar bij de renovatie wel en niet voor is gekozen en wat
het resultaat daarvan is geworden. Tevens verzorgt Leen Korporaal een korte klankdemonstratie.
Daarna kunnen de leden spelen. Ook nu staan orgelwerken van Max Reger (1873-1916) of tijdgenoten
centraal. We horen van Reger koraalbewerkingen uit opus 135a en opus 67. Ook speelt Gert van der
Keur de „Introduktion und Passacaglia‟ in d moll op imposante wijze. Verder worden er orgelwerken
gespeeld van Alexandre Guilmant, Gustav Merkel, Bert Matter en Folkert Grondsma. Conclusie is dat
alle gespeelde orgelwerken op dit orgel goed te spelen zijn. Als afsluiting van de bijeenkomst speelt
Henk Vahrmeijer „Lobet den Herrn mit Pauken und Zimbeln schön‟ (opus 101) van Sigfried Karg-Elert.
Het wordt een magistrale uitvoering van Henk. Het is een prachtige afsluiting van ons seizoen.
In de nabespreking wordt de opmerking gemaakt dat dit orgel een concertwaardig orgel is. Deze
opmerking wordt door de organisten meegenomen in hun overleg. Ook wordt de wens uitgesproken
over de mogelijkheid dit orgel als studieorgel te gebruiken van onze afdeling.

Tot slot:
Met deze bijeenkomst sluit de afdelingen Den Haag / Rijnstreek SOW het programma van 2010 af.
Dank aan alle inleiders en trouwe leden voor hun inzet en inbreng.

2.3

-

Kengetallen:

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

2005

2006

2007

2008

2009*) 2010

6,0
16,0
3,0
20,0

7,0
12,5
5,0
18,0

7,0
13,0
5,0
18,0

6,0
11,0
5,5
16,0

7,0
19,0
5,5
25,0

7,0
19,0
6,0
25,0

Toelichting *):
Vanaf 1 januari 2009 werken de afdelingen Den Haag en Rijnstreek programmatisch samen.
Hierdoor geeft het aantal bezoekers vanaf 2009 een niet vergelijkbaar beeld t.o.v. eerdere jaren.
Wel zijn de jaren 2009 en 2010 goed te vergelijken. Er zijn weinig verschillen te zien met uitzondering
van het aantal afwezigen. Wellicht speelt hierbij de afstand van de lokatie een belangrijke rol.

2.4

Bestuursvergaderingen

-

De bestuursvergaderingen van beide afdelingen 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 2011 is het afdelingsbestuur bijeen geweest op
woensdag 9 juni 2010 bij voorzitter Gert van der Keur te Leiden.

-

Het afdelingsbestuur heeft het initiatief genomen de inzet te verhogen om de herindeling van de
provincie Zuid Holland te bespoedigen. Er worden twee afgevaardigden vanuit de afdeling ingezet
om in het Regionaal Fusie Overleg de wensen van de leden kenbaar te maken en vorm te geven in
een autonome afdeling Zuid Holland-Noord.

2.5

Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf januari 2010

Afdeling Rijnstreek:
G. (Gert) van der Keur te Leiden (voorzitter),
G. (Gerrit) Bosch te Alphen aan den Rijn (secretaris),
R.B.B. (Rob) van Efferink te Katwijk (penningmeester).
Afdeling Den Haag:
G.J. (Gert Jan) Hol uit Voorburg (voorzitter),
B.J. (Bartjan) Geleijnse uit Schiedam (secretaris),
H.J. (Henk) Vahrmeijer te Naaldwijk (bestuurslid).
Vastgesteld te Den Haag-Loosduinen, 22 januari 2011

Gerrit Bosch
Secretaris afdeling Rijnstreek

Bartjan Geleijnse
Secretaris afdeling Den Haag

3.0

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER KVOK afd. Den Haag - Rijnstreek

3.1

Inleiding

Het jaarverslag, ook van dit jaar 2010, kenmerkt zich door een overzicht van baten en lasten te geven
over een volledig kalenderjaar. Dit is conform het verzoek van het hoofdbestuur van de KVOK. De
toelichting op de gemaakte kosten wordt in vier rubrieken onderscheiden, te weten:
*
*
*
*

honoraria/attenties, reiskosten;
kosten accommodatie;
materiaal, porti en telefoon;
overige kosten.

3.2

Jaarstukken
Financieel - overzicht 31- 12- 2010

Girorekening 31-12-2010
Honoraria/attentie,
Betalingsverkeer
Accomodaties
Consumpties

3.3
Datum:
16-01-2010
13-02-2010
27-03-2010
15-05-2010
25-09-2010
25-09-2010
30-10-2010
27-11-2010

3.4
Datum:
16-01-2010
27-03-2010
15-05-2010
25-09-2010

€
-

68,37
440,00
38,33
216,50
43,50

€

806,70

Girorekening 31-12-2009
Rekening-cour. KVOK
Rekening-cour. KVOK
Koffiebijdrage

€
-

189,20
300,00
300,00
17,50

€

806,70

Toelichting Honoraria / attenties, reiskosten 2010
Omschrijving:
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium

Frank Resseler
Gert Jan Hol
Jan Eykelboom
Via Gert Jan Hol
Petra Veenswijk
Bert v. d. Heuvel (Elbertse)
Jeroen de Haan
Jan Roeleveld

€
€
€
€
€
€
€
€

Kosten:
30,00
30,00
30,00
50,00
125,00
50,00
100,00
25,00

Totaal €

440,00

Kosten accommodatie 2010
Omschrijving:
Locatie Regenboog Leiden
Locatie Geref. Gemeente Gouda
Locatie Heilige Laurentius Voorschoten
Locatie Jesse Delft

€
€
€
€
Totaal: €

Kosten
56,50
50,00
85,00
25,00
216,50

3.5

Materiaal, porti en telefoon 2010

Datum:
-

Omschrijving:
-

€
€
€
Totaal €

3.6

-

Overige kosten 2010

Datum:
16-01-2010

3.7

Kosten
-

Omschrijving:
Consumpties
Betalingsverkeer Ing vast bedrag + pas e.d.

€
€

Kosten
26,00
38,33

Totaal €

64,33

Verklaring van de kascontrolecommissie over 2010
De ondergetekenden, de heer Rien Dwarswaard te Voorhout en de heer Jan van der Spek te
‟s-Gravenhage hebben op verzoek van de penningmeester, de heer R.B.B. van Efferink te
Katwijk aan Zee, de administratie van de verslagperiode van de KVOK afdeling Den HaagRijnstreek onderzocht.
Door middel van het onderzoek is komen vast te staan dat de gevoerde administratie een
getrouw beeld geeft van de financiële situatie van deze afdeling.

De heer M. Dwarswaard

De heer J. van der Spek

R.B.B. van Efferink
Penningmeester KVOK-afd. Den Haag / Rijnstreek

Vastgesteld te Den Haag-Loosduinen, zaterdag 22 januari 2011

