Algemene ledenvergadering
van de KVOK-afdeling Zuid-Holland-Zuid
op zaterdag 13 januari 2018
in de Fonteinkerk te Rotterdam - Hillegersberg.

Onze gastheren zijn organist Simon van Loon en orgeladviseur Henk Kooiker.
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1.1. Jaarstukken 2018 van de KVOK-afdeling Zuid Holland - Zuid
Verslag van de secretaris.

JAARVERSLAG - 2017
Dit jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK.
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2017 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.

1.2. Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Zuid d.d. 31 december 2016

Het ledenaantal is rond 135 leden. De hele vereniging krimpt, zo ook onze afdeling.

Bestuursvergaderingen.
Het bestuur Zuid-Holland Zuid heeft 2x vergaderd. De planning is besproken voor 2018 en ook
zijn de lopende bijeenkomsten voorbereid en geëvalueerd. Er is nagedacht is over uitbreiding
van het bestuur. Inmiddels is bekend dat Peter van de Minkelis uit Sliedrecht, ons bestuur zal
komen versterken. Rien Verwijs zal verlengen voor een nieuwe periode. Kees Bax heeft
te kennen gegeven m.i.v. deze jaarvergadering terug te treden. We danken hem voor de
voortreffelijke wijze waarop hij als voorzitter onze afdeling heeft geleid. Voorts is er overleg
geweest met het bestuur van de afdeling Zuid-Holland-Noord. Dit heeft geleid tot het weer
oppakken van de gezamenlijke vergaderingen. Voor 2018 zijn er twee bijeenkomsten
gezamenlijk gepland.

Overleden: Wim Doolaard, Dordrecht en Frank van Wingerden, Rotterdam.
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Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf januari 2018
Afdeling Zuid Holland - Zuid:

Voorzitter ( duo)

M. (Marcus) van Driel,
Nijenstein 19,
3328 ZJ DORDRECHT.

K.J. ( Hans) van Gelder
Klipper 31.
2991 KK BARENDRECHT.

Secretaris en
kringcorrespondent

.
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Th. ( Thea) Verhagen,
Oude Haven 87,
2992 BL BARENDRECHT.

II e secretaris

M. ( Rien) Verwijs,
Meerkoet 9,
2986 XB RIDDERKERK.

Penningmeester

A. (Arie) Bestebreur,
Kerkstraat 80,
3262 PH OUD BEIJERLAND

1.2.1. Activiteiten door het jaar 2017 heen.

-14 januari Jaarvergadering in De GoedeHerderkerk te Rotterdam-Schiebroek
Gastheer: Hans Houtman
Voor de pauze werd de jaarvergadering gehouden en na de pauze werd o.l.v. Hans Houtman Psalm 23
met alle varianten uit het NLB 2013 besproken en gezongen.
22 aanwezigen en 6 afmeldingen

-11 februari De Hoflaankerk te Rotterdam-Kralingen,
Gastheer: Wouter van der Wilt
Onderwerp: Overeenkomst tussen beeldende kunst en muziek van 1600 tot 1800
21 aanwezigen en 4 afmeldingen

- 25 maart, deze geplande bijeenkomst in de Arminius-kerk te Rotterdam-Centrum is vervallen
vanwege te hoge kerkhuur. Verder was het lastig om met Aart Bergwerff in contact te komen en te
blijven.

-20 mei excursie naar Goeree-Overflakkee
Paul Kievit presenteerde een drietal interessante instrumenten: het Edskes orgel (2015) in de EbenHaëzer kerk te Ouddorp, het gerestaureerde Leeflang orgel (1952) in Middelharnis en het Meere orgel
(1821) in Sommelsdijk.
24 deelnemers

-7 oktober De Triomfatorkerk te Barendrecht
Gastheer: Hans van Gelder
Onderwerp: Luther in liturgie en kerklied
Hans stond o.a. stil bij het lutherse eenjarige leesrooster en het zondagslied.
We zongen met elkaar liederen van Luther uit het NLB.
Verder werden de 3 Kyries uit CU3 (BWV 669, 670, 671) door 3 leden gespeeld.
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30 aanwezigen en 7 afmeldingen

-25 november De Havenkerk te Schiedam
Gastheer: Arjen Leistra
Inleider: Hans van Gelder.
Onderwerp: Hendrik Andriessen
Arjen presenteerde het gerestaureerde Maarschalkerkweerd-orgel en vertelde iets over de geschiedenis van
de kerk.
Hans vertelde over de persoon Andriessen, behandelde zijn Kuhnauvariaties en Miroir de peine.
Arjen sloot af met een mini-concert.
42 aanwezigen, geen afmeldingen

Voormalige Salvatorkerk, Hillegersberg met orgelfront voormalig orgel:
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1.3. Financiële verantwoording over het jaar 2017 en begroting 2018

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2017
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Datum

Plaatsnaam

Locatie

14
jan.
14
jan.
14
jan.
14
jan.
11
feb.
20
mei
20
mei
07
okt.
07
okt.
25
Nov.
25
Nov.

RotterdamSchiebroek
RotterdamSchiebroek
RotterdamSchiebroek
RotterdamIJsselmonde
RotterdamKralingen
GoereeOverflakkee
GoereeOverflakkee

GoedeHerderkerk
GoedeHerderkerk
GoedeHerderkerk

Bedrag

Diverse

Voor Uitgave

Aangeleverd

€ 24,50

Kopieën
Jaarstukken

€ 125,-

Vergoeding

H. Houtman

€ 16,-

Reiskosten
Afscheid
bestuurslid

H. Houtman

Hoflaankerk
€ 125,Excursie in 3
Kerken
€ 250,Middelharnis Kerk
verhuur
€ 75,-

Vergoeding

W. v.d.Wilt

Vergoeding

P. Kieviet

Barendrecht

Triomfatorkerk

€ 125,-

Vergoeding

H. v.Gelder

Barendrecht

Triomfatorkerk

€ 30,-

Koffie e.d.

Kosterij

Schiedam

Havenkerk

€ 125,-

A. Leistra

Schiedam

Havenkerk

€ 30,-

Vergoeding
Vergoeding
VVV-bon

Totaal kosten

€ 940,50

Hordijk

€ 30,-

A. v.d.Pol

Onkosten

H. v.Gelder

Begroting KVOK afdeling Zuid-Holland-Zuid 2018

Begroting KVOK Afdeling Zuid-Holland - Zuid 2018
Datum

Locatie

13 Januari 2018

Rotterdam-Hillegersberg
Fonteinkerk, Jaarvergadering
Gastheer: Henk Kooiker
Afscheid voorzitter Kees Bax
Dordrecht
Ontmoetingskerk, Speelmiddag
Gastheer Johan van Dommele
Den Haag
Waalse Kerk, Guilmant
Samenwerking met Afd. Noord
Excursie Hoekse Waard - Oost
Orgelbouw Van de Heuvel
Dordrecht
Dordrecht
Grote of OLV Kerk, Couperin
Gastheer: Cor Ardesch
Diversen

24 februari 2018

24 maart 2018

21 april 2018

10
November 2018

Totaal kosten
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Begroting
€ 50,- Diversen
€ 125,- Vergoeding
€ 30,- VVV-Bon
€ 50,- Diversen

€ 50,- Diversen
€ 125,- Vergoeding
€ 250,- Vergoeding
€ 50,- VVV bon

€ 125,- Vergoeding
€ 150,- Kerk
€ 50,€ 1055,-

1.4.Notulen jaarvergadering KVOK Zuid-Holland-Zuid d.d. 14 januari 2017 te
Rotterdam- Schiebroek ( Goede Herderkerk)
1. Opening en welkom.
De voorzitter, Kees Bax, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder Hans Houtman,
cantor-organist van de Goede Herderkerk te Rotterdam-Schiebroek.
Na enige inleidende woorden van de voorzitter t.a.v. het kerkelijk jaar zingen we o.l.v. Hans Houtman
lied 176: 1,2 en 3.
Aanwezig: 23 personen.
Afwezig m.k.: Teus den Breejen, Marcus van Driel, Hans van de Weg, Hans van Gelder, Thea Verhagen,
Wim Ruitenberg.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt definitief vastgesteld door de vergadering.
3. Ingekomen documenten.
Een uitnodiging voor het afdelingoverleg d.d. 11 februari 2017 te Harderwijk.
4. Mededelingen.
Rien Verwijs stelt aan de orde het overleg tussen de organisten en de predikanten, liturgiecommissies
t.a.v. invulling diensten en medewerking van andere muzikale groepen of personen. De meeste leden
worden gekend in de voorbereidingen. Hetgeen niet wil zeggen dat alles tot tevredenheid geschiedt.
Voorts wordt er door het landelijke bestuur van de KVOK uitvoering gegeven aan het beleid
vastgesteld op de ledenvergadering juni 2016 door het instellen van taakgroepen.
De muziekbijlagen van Muziek en Liturgie worden in de loop van 2017 aangepast aan de wensen van
de leden. De aanwezige leden van de jaarvergadering van de afdeling wijzen met nadruk op de
bruikbaarheid in de erediensten van de vernieuwde bijlagen!

5. Behandeling en vaststellen van de jaarstukken 2016.
a. jaarverslag 2016.
Dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
b. Financiële verantwoording 2016 en begroting 2017.
Naast enige correcties wat betreft de naamgeving van de VOGG en de Remonstrantse kerk
te Rotterdam geen bijzonderheden. De vergadering gaat akkoord met beide.
c. Notulen algemene ledenvergadering afd. Zuid-Holland-Zuid d.d. 16 januari 2016.
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De notulen van de algemene ledenvergadering 2016 worden in orde bevonden.
6. (Her) verkiezing afdelingsbestuur.
Thea Verhagen, secretaris, wordt unaniem door de vergadering herkozen.
Kees Bax blijft nog tot de ledenvergadering van 2018 voorzitter. Ook hiermee stemt de vergadering in.
Hans van Gelder wordt voorgesteld als het nieuwe bestuurslid van de afdeling. Ook hij wordt unaniem
gekozen en welkom geheten binnen het afdelingsbestuur. De voorzitter Kees Bax, memoreert het feit
dat het bestuur nu versterkt wordt door een professional.
N.B. Hans van Gelder is niet aanwezig i.v.m. verplichtingen in het buitenland.
Vervolgens wordt afscheid genomen als bestuurslid ( tweede voorzitter) van Arie van der Pol. Onder
dankzegging voor de tientallen jaren lange inzet voor de afdelingsbesturen, eerst van de voormalige
GOV, later van de afdeling Zuid-Holland-Zuid, memorerend aan de trouw en de bescheidenheid van
Arie van der Pol, bedankt Kees Bax hem voor toewijding aan de zaak van de organisten in de kerken
en daarbuiten. Arie van der Pol is ook nauw betrokken geweest bij de fusie op provinciaal niveau van
de GOV en de KNOV. En dat was toentertijd geen makkelijke zaak.
Speciaal voor zijn vrouw wordt een mooi boeket bloemen overhandigd: het huis van de familie Van
der Pol stond altijd open voor de vele vergaderingen welke er zijn gehouden!
7. Jaarprogramma 2017.
Het voorstel van het bestuur wordt door de aanwezige leden met instemming begroet.
De voorzitter merkt op, dat door het faillissement van orgelbouwfirma Pels en Van Leeuwen het niet
geheel zeker is dat de bijeenkomst in maart 2017, waar het door deze firma gerestaureerde Steenkuyl
orgel centraal staat, zeker is.
8. Rondvraag.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
9. Sluiting van het huishoudelijke deel van de vergadering.

PAUZE
Muzikale gedeelte o.l.v. cantor - organist Hans Houtman.
Centraal staat deze middag lied 23 in al zijn verschijningsvormen uit het Nieuwe Liedboek.
De aanwezigen fungeren deze middag als de cantorij. Op boeiende wijze onderhoudt Hans Houtman
de aanwezige leden. De inhoudelijk discussie over zaken als tempi, vocaal of instrumentaal gedachte
begeleiding, dictie e.d. worden door hem zeer deskundig begeleid.
Tot slot van deze bijeenkomst demonstreert Hans Houtman het aanwezige drieklaviers Van
Leeuwenorgel op overtuigende wijze.
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2.1. Herverkiezing kandidaten van de afdeling Zuid Holland - Zuid
Rien Verwijs - herverkiezing nieuwe periode

2.2. Verkiezing kandidaat van de afdeling Zuid Holland - Zuid
Peter van de Minkelis - bestuurslid
Duo-voorzitter: Marcus van Driel en Hans van Gelder.

3. Jaarprogramma 2018 van de afdeling KVOK Zuid-Holland-Zuid

13 januari

24 februari

Fonteinkerk,
RotterdamHillegersberg

Jaarvergadering en
demonstratie
vernieuwd orgel door
Henk Kooiker,
adviseur.

Gastheer organist
Simon van Loon

Dordrecht,
Ontmoetingskerk

Speelmiddag rond
composities van Joh.
van Dommele

Gastheer Marcus van
Driel i.s.m. Joh. van
Dommele

Aanvang 14.00 uur

Aanvang 14.00 uur
24 maart

Den Haag, Waalse
Kerk

Componist Guilmant
Gastheer: Herman van
Vliet

Zuid-Holland-Noord
Aanvang 14.00 uur

21 april

Orgelexcursie
oostkant
Hoeksewaard en
Dordrecht

Excursie en bezoek
aan orgelmaker Van
den Heuvel

Nadere gegevens
volgen.

9 juni

Roermond

Jaarvergadering KVOK

Nadere gegevens in
bladen en op website

29 september / 13
oktober

Rotterdam /
Groningen

Landelijke themadag
KVOK

Nadere gegevens in
bladen en op website

10 november

Dordrecht, Grote Kerk

Couperin

Gastheer Cor Ardesch
Aanvang 14.00 uur

i.s.m. Noord
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Organist Simon van Loon achter de speeltafel in de Fonteinkerk te Rotterdam - Hillegersberg.
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