Algemene ledenvergadering
van de KVOK-afdeling Zuid-Holland-Zuid
op zaterdag 16 januari 2016
in de IJsseldijkkerk te Krimpen a.d.IJssel
met het Properorgel

De Passacaglia in c van J.S. Bach ( 1685 - 1750) is ons thema.

Onze gastvrouw is de organiste Jolanda Zwoferink.
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1. Jaarstukken 2015 van de KVOK-afdeling Zuid Holland - Zuid
Verslag van de secretaris.

JAARVERSLAG - 2015
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 activiteiten;
 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 afdelingsbestuur wenst u veel genoegen bij het doornemen van dit jaarverslag.

Bestuursvergaderingen
-

De bestuursvergaderingen van de afdeling werden vier keer per jaar gehouden. Naast
organisatorische zaken, opstellen jaarprogramma, evaluatie bijeenkomsten zijnook de
landelijke ontwikkelingen van de KVOK nauwgezet gevolgd. Voorts zijn er contacten gelegd
met de VOGG afdeling West om te komen tot een gezamenlijke bijeenkomst met respect
voor de eigen identiteit van beide verenigingen. De contacten met de afdeling Zuid-HollandNoord van de KVOK worden vooralsnog niet opgepakt, daar wij momenteel van
gezamenlijke ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen geen toegevoegde waarde
zien.

-

Voor het opstellen van het concept-jaarprogramma 2016 is het afdelingsbestuur bijeen
geweest op maandag 9 november 2015. Dit concept-programma zal aan de leden worden
voorgelegd op deze jaarvergadering.

Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf januari 2015
Afdeling Zuid Holland - Zuid:
Voorzitter

Secretaris en
kringcorrespondent

II e secretaris
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C.(Kees) Bax
Het Volgerland 38,
3341 CL HENDRIK-IDO-AMBACHT.
Th. ( Thea) Verhagen,
Oude Haven 87,
2992 BL BARENDRECHT.
M. ( Rien) Verwijs,
Meerkoet 9,
2986 XB RIDDERKERK.

Penningmeester

Leden

1. 1.2.

A. (Arie) Bestebreur,
Kerkstraat 80,
3262 PH OUD BEIJERLAND
A.( Arie) van der Pol,
Hordijk 147,
3079 DE ROTTERDAM

Ledenbestand en activiteiten

Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Noord d.d. 31 december 2015
Afdeling Zuid Holland-Zuid
- aantal leden
: ca. 150.

Mededelingen:

.

Overleden:

Willem Kirpestein, 86 jaar, 18 juni, mede-initiatiefnemer Bachorgel te Dordrecht,
Bram Sintnicolaas 91 jaar, 22 augustus, voormalig organist van de Prinsekerk
en Vredeskerk te Rotterdam.

1.2.1. Activiteiten door het jaar 2015 heen.
24 januari
Jaarvergadering
Barendrecht

.

Hans van Gelder - restauratie orgel Dorpskerk
Aanwezig zijn 18 leden.
Afwezig met kennisgeving zijn 4 leden.
Kort verslag van de bijeenkomst: Hans van Gelder heeft ons verteld over de
laatste
restauratie van het orgel door de gebrs.Reil te Heerde Het orgel is in 1994 gebouwd
door de firma Gebr. Vermeulen (Weert) met gebruikmaking van de kas van het vorige
orgel, dat in 1912 door J.G. van der Kley (Rotterdam) werd gebouwd. Ook is gebruik
gemaakt van ouder pijpwerk: zeven stemmen dateren uit 1879 en zijn gemaakt door de
orgelmaker P. Flaes (Amsterdam), het pijpwerk van 11 stemmen stamt van de
orgelmaker J.J. Vollebregt ('s-Hertogenbosch) en is uit 1863.
Vervolgens demonstreerde hij ons het fraaie instrument. De bijeenkomst werd
afgesloten met het zingen van diverse liederen uit het Nieuwe Liedboek, waarbij Hans
van Gelder ons voorzag van waardevolle tips.

14 februari

Workshop Klein onderhoud / stemmen
Barendrecht Carnissehaven
Ir. Henk Kooiker
Aanwezig zijn 23 leden.
Afwezig met kennisgeving zijn 2 leden.
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Kort verslag van de bijeenkomst: Henk Kooiker vertelde ons over kleine aanpassingen van de mechaniek, welke we evt. zelf kunnen doen. Voorts werd ons het een
en ander geleerd over het stemmen van tongwerken op een 'handige' wijze. Een zeer
leerzame middag.

14 maart

De geschiedenis van de psalmen
dr. Arie Eijkelboom
Kerk Geref. Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Aanwezig zijn 36 leden en belangstellenden.
Afwezig met kennisgeving zijn 4 leden.
Kort verslag van de bijeenkomst: Arie Eijkelboom nam ons mee in de
ontstaansgeschiedenis van de psalmen . Op boeiende wijze liet hij ons het een en ander
zien en horen. Jammer vonden we het dat hij niet altijd zijn taalkeuze afstemde op de
kerk waar we verkeerden.

30 mei

Orgelexcursie Utrechtse orgels
Willeke Smits
Aanwezig zijn 21 leden.
Kort verslag van de bijeenkomst: Willeke Smits nam ons mee langs drie
prachtige Utrechtse orgels: We bezochten achtereenvolgens de Willibrorduskerk met het
Maarschalkerweerdorgel, de Tuindorpkerk met het Ruprechtorgel en na de lunch
bezochten we de Josephkerk met het Friedrich Meyerorgel. Deze wandeling werd op
onnavolgbare wijze begeleid door Willeke Smits. Als afsluiting bezochten we de
Domkerk voor een concert door solistenensemble Cantores Martini. We mogen terug
zien op een zeer geslaagde dag.

3 okt

Orgeltranscripties Handel
Rotterdam De Doelen
Geert Bierling
Aanwezig zijn 10 leden.
Afwezig met kennisgeving zijn 5 leden.
Kort verslag van de bijeenkomst: na een morgen in de Laurenskerk, waar diep
werd ingegaan op de versieringstechnieken in de Barok, vertelde Geert Bierling
ons het een en ander over de diverse handschriften van werken van Handel welke g
geschikt waren gemaakt voor gebruik op orgel. Ook liet hij ons op een kistorgel i.s.m.
een sopraansoliste enige liederen horen. Het Doelenorgel werd helaas nauwelijks
bespeeld.

7 nov

Workshop César Franck
Rotterdam Paradijskerk
Wouter Blacqière
Aanwezig zijn 19 leden en belangstellenden.
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Afwezig met kennisgeving zijn 5 leden.
Kort verslag van de bijeenkomst: Wouter Blacquière vertelde ons eerst het een
en ander over het leven van de componist César Franck i.c.m. de muzikale opvatting
van die tijd. Vervolgens nam hij ons uitgebreid mee naar de kenmerken van zijn muziek.
Vooral de melodievorming en de kiemceltheorie welke in zijn werken veelvuldig
voorkomt, werden besproken. Drie leden t.w. Teus den Breejen, Hans van der Weg en
Emile Noothout, brachten enige boeiende werken van Franck ten gehore, waarna de
gastheer afsloot met een kort, maar veelzeggend concert.

1.3. Financiële verantwoording over het jaar 2015 en begroting 2016

Financiële verantwoording 2015
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Datum Omschrijving:

€ Bedrag:

24 januari

Kopieën voor Jaarverslag 2015

€

46,-

24 januari

Hans van Gelder

€

100,-

24 januari

Cadeaubon voor Riek Kersbergen

€

30,-

14 februari

Henk Kooiker

€

100,-

14 maart

Arie Eijkelboom

€

125,-

14 maart

Verhuur Kerk Hendrik Ido Ambacht

€

100,-

30 mei

Willeke Smits

€

200,-

30 mei

Rondleiding Willibrorduskerk

€

83,25

30 mei

Gebruik Willibrorduskerk

€

18,-

17 mei

Petra Veenswijk

€

100,-

10 juli

Cadeaubon voor Nel Oskam

€

10,-

3 oktober

Geert Bierling

€

100,-

7 november

Wouter Blaquiére

€

100,-

Totaal kosten over 2015

€

1012,25

Begroting afdeling Zuid Holland - Zuid 2016
Datum
16 januari

20 februari

19 maart

14 mei

1 oktober

19 november

Locatie en andere gegevens
IJsseldijkkerk, Krimpen a.d. IJssel.
Jolanda Zwoferink

Begroting
€ 125,00 vergoeding
€ 50,00 reiskosten

Dorpskerk Hendrik-Ido-Ambacht.
Rien Donkersloot

€ 125,00 vergoeding
€ 50,00 reiskosten

Wilhelminakerk, Dordrecht.
Herman van Vliet
De kosten worden gedeeld met de afdeling
West van de VOGG
Wandelexcursie Woerden.
Jeroen de Haan
Div. onkosten kerken/ organisten
Anthoniuskerk, Dordrecht,
Eric Koevoets

€ 125,00 vergoeding
€ 75,00 reiskosten
€ 200,00 vergoeding
€ 75,00
€ 125,00 vergoeding
€ 50,00 reiskosten

Oude Kerk, Rotterdam-Charlois,
Dr. Albert Clement

€ 200,00 vergoeding
incluis reiskosten
€ 50,00

DIv. onkosten

Uitgaven onvoorzien

€ 1250,00
€ 100,00 +
€ 1350,00

Bijdrage VOGG West 19-03-2016
TOTAAL

€ 100,00 € 1250,00

Totale begroting voor Zuid Holland-Zuid
begroting voor het jaar: 2016
Activiteiten

A
€ 975,00

Toelichting
A
B
C
D
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B
€ 75,00

Honoraria / attenties, reiskosten
Kosten accommodatie
Materiaal, porti en telefoon
Overige kosten

C

D
€ 100,00

totaal
€1250,00

1.3. Notulen algemene ledenvergadering KVOKZuid Holland-Zuid.
Locatie: Dorpskerk te Barendrecht
Datum: 24 januari 2015
Aanwezig: 18
Afwezig m.k. : Arie v.d. Pol (ziek), Peter v.d. Minkelis, Sietse
Wassenaar, Hans Treurniet, Hans v.d. Weg.
Gastheer: Hans van Gelder, organist van de kerk.
Voorzitter: Kees Bax.
Notulist: Thea Verhagen.
1. Opening en welkom:
Kees Bax heet iedereen welkom. Hij blikt in zijn
openingswoord vooruit naar de 3 e zondag van Epifanie
waarin het woord ‘roeping’ centraal staat.
Hij leest voor Lied 840 uit het NLB ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’
en ik kom.
2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken/mails:
Van het hoofdbestuur ‘Kansen bij krimp’.
3. Mededelingen:
Geen.
4. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2014:
-2.1/2.2. Rien Verwijs geeft een korte toelichting op het
standpunt van het bestuur om voorlopig geen fusie aan te
gaan met de afdeling Noord. (zie 2.1). Onder de huidige
voorwaarden zal dit niet lukken maar dit houdt wat ons
betreft geen definitieve afwijzing naar de toekomst toe.
Noord heeft aangegeven alle gezamenlijke activiteiten in
2015 te willen stoppen.
-De notulen van de jaarvergadering 2014 worden
ongewijzigd vastgesteld.
-Een aanvulling (bijlage jaarstukken, verantwoording
inkomsten 2014) op het financiële overzicht staat achterop
de agenda. Riek Kersbergen geeft een toelichting,
inkomsten en uitgaven zijn gelijk.
5. bestuurswijzigingen:
-Riek Kersbergen legt haar taak als (jarenlang) bestuurslid
neer. Kees Bax en Rien Verwijs spreken een dankwoord uit
en bedanken Riek voor de prettige samenwerking en voor
haar kundige bijdrage als secretaris en de afgelopen jaren
als penningmeester van onze vereniging. Riek heeft niet
alleen veel betekend voor de KVOK maar destijds ook voor
de GOV . Als dank krijgt Riek een bon overhandigd.
-Arie Bestebreur zal de taak van Riek overnemen, hij is nu
penningmeester van onze afdeling.
-Kees Bax neemt de taak van Arie v.d. Pol over als 1 e
voorzitter. Arie neemt nu deel aan het bestuur als 2 e
voorzitter.
-We zijn bezig met het zoeken naar uitbreiding van het
bestuur.
6. Jaarprogramma 2015:
De geplande activiteiten van 2015 worden toegelicht door
bestuursleden.
Ook de begroting 2015 komt aan de orde.
Zaken komen naar voren als: moeten beroepsmusici die hun
medewerking verlenen (naast de gastheer) ook altijd een
vergoeding krijgen? Hoe gaan we om met kerken die een
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grote vergoeding aan ons vragen als wij er willen
vergaderen?
Als vanzelf kwamen we uit bij de nota ‘Kansen bij Krimp’.
7. Nota KVOK ‘Kansen bij Krimp’:
Rien Verwijs geeft een toelichting hoe deze nota tot stand is
gekomen. Het teruglopen van het ledenaantal van de KVOK
heeft geleid tot een ‘zwakte/sterkte’ analyse van de
organisatie. Een werkgroep heeft zich hiermee bezig
gehouden .De analyse heeft geleid tot conclusies en
aanbevelingen. Deze zijn te lezen in deze nota, opgesteld
door Karel Demoet. Aanbeveling: naast het hoofdbestuur
zouden er 4 werkgroepen worden opgericht die elk eigen
taken krijgen: orgel, organisten en cantores, muziek en
jaarkalender.
De leden krijgen gelegenheid op de inhoud van deze nota te
reageren.
Reacties:
-is dit praktisch haalbaar? Afstanden etc.
-verdwijnt zo niet het sociale aspect?
-voordeel is dat eea meer centraler geregeld kan worden en
er meer aansluiting gezocht kan worden, bijv. inhoud van
orgeltijdschriften sluiten aan op onderwerpen die gehouden
worden tijdens bijeenkomsten.
- Houdt het praktisch, kerken hebben meer behoefte aan
organisten die ook een goed cantor zijn in de plaatselijke
gemeente, die in overleg gaan met predikant en kerkenraad
en advies kunnen geven.
-De KVOK moet aantrekkelijk worden voor beroepsmusici
zodat een wederzijdse bestuiving plaats kan vinden tussen
amateurs en beroepsmusici. We hebben elkaar nodig.
-Als vb ook het contact zoeken met Codarts. Studenten
krijgen praktische opdrachten en misschien kan dit ook
georganiseerd worden bij de vereniging.
-Voorzitter Henk Eijsenga benadrukte dat het hoofdbestuur
meer onder het werkvolk moet verkeren. Het bestuur staat
open voor kritische opmerkingen.
Via de mail (van de secretarissen) kunnen leden nog andere
punten indienen!
8. Rondvraag:
Riek Kersbergen geeft aan dat er behoefte is aan
voorspelen/bewerkingen van nieuwe liederen uit het NLB.
De muziekbijlagen zijn merendeel koorbewerkingen (hoog
niveau) en missen dus aansluiting bij de organisten die
behoeften hebben aan voorspelen.
Henk Eijsenga geeft aan dat dit punt vaker wordt
aangegeven. Hij zal dit in een gesprek met de
muziekcommissie weer naar voren brengen.
Pauze
Hans van Gelder, plaatselijk organist, geeft een toelichting
op de kerk en het orgel.
De Dorpskerk is het oudste rijksmonument van Barendrecht.
Het gebouw heeft zeer grote cultureel historische waarde.
Het gebouw werd ingewijd op 2 mei 1512, als Roomskatholieke kerk en het is sinds 1574 eigendom van de
Hervormde gemeente Barendrecht.
De oorspronkelijke Dorpskerk was een één-beukige kerk met
een driezijdige koorsluiting en dus veel kleiner dan het
huidige gebouw.
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Het orgel is in 1994 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen
(Weert) met gebruikmaking van de kas van het vorige orgel,
dat in 1912 door J.G. van der Kley (Rotterdam) werd
gebouwd. Ook is gebruik gemaakt van ouder pijpwerk: zeven
stemmen dateren uit 1879 en zijn gemaakt door de
orgelmaker P. Flaes (Amsterdam), het pijpwerk van 11
stemmen stamt van de orgelmaker J.J. Vollebregt ('sHertogenbosch) en is uit 1863.
Vorig jaar werd vond er een renovatie plaats van dit
instrument door de orgelmakerij Reil uit Heerde.
We lieten ons verrassen door de prachtige klanken van dit
‘herboren’ instrument!
Tenslotte besprak Hans 2 liederen van Epifanie, Lied 516 en
533.
Thea Verhagen sloot af met orgelspel: Louis Vierne (18701937) uit ‘Organ Symphony No. 3, Op. 28’ – Adagio
Dankwoord door de voorzitter:
Kees Bax bedankte een ieder voor zijn/haar inbreng en
aanwezigheid.
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2.1. Herverkiezing kandidaten van de afdeling Zuid Holland - Zuid
M. Verwijs - II e secretaris
A. Bestebreur - penningmeester

2.2. Verkiezing kandidaat van de afdeling Zuid Holland - Zuid
M. van Driel - bestuurslid

3. Jaarprogramma 2016 van de afdeling KVOK Zuid-Holland-Zuid

Datum

Plaats

Inleider

Thema

16 januari

Krimpen a.d.
IJssel,
IJsseldijkkerk

Jolanda
Zwoferink

Jaarvergadering;
de"Bachvisie"van Jolanda
Zwoferink aan de hand van
de Passagcaglia

20
februari

Hendrik Ido
Ambacht;
Dorpskerk

Rien
Donkersloot

De componist Matthias
Weckmann ( 1616-1674)

19 maart

Dordrecht;
Wilhelminakerk

Herman van
Vliet

Gezamenlijke bijeenkomst
met de afdeling West van de
VOGG: de koraalgebonden
werken van Joh. Gijsb.
Bastiaans (1812-1875)

14 mei

Woerden;
Jeroen de
Lutherse Kerk,
Haan
Petruskerk,
Bonaventurakerk

Wandelexcursie

1 oktober

Dordrecht;
Anthoniuskerk

Gregoriaans: zingen en
begeleiden

Eric Koevoets

19
Rotterdam; Oude Albert
november Kerk, Charlois
Clement
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De psalmen bij J.S. Bach
(1685-1750)
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