Jaarverslag 2010 van de KVOK-afdelingen Dordrecht / Rotterdam
Verslag van de secretaris
Dit jaar verslag van de KVOK afdelingen Dordrecht en Rotterdam (beiden voormalige
GOV-kringen) gaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 2010.
2010 is een jaar geworden waarin we met grote veranderingen te maken hebben
gehad en nog zullen krijgen in 2011.
Deelnemers zijn op weg naar een gezamenlijke organisatie in de vorm van de op te
richten Afdeling Zuid-Holland-Zuid. Daartoe zal de provincie Zuid-Holland gesplitst
worden in een afdeling Zuid en een afdeling Noord. Het voormalige KNOV-district die
de hele provincie Zuid-Holland omvatte zal zich zodanig omvormen dat de ene helft
onder Zuid-Holland Noord - en de andere helft onder Zuid-Holland Zuid gaat
behoren.
Allereerst werd de samenwerking van de voormalige GOV- kringen Rotterdam en
Dordrecht verder uit gebouwd wat resulteerde in een aantal (4) gezamenlijke
bijeenkomsten. Het overleg tussen beide kringen verloopt soepel en vond regelmatig
plaats. De gezamenlijke bijeenkomsten hopen we in de toekomst zo te vormen dat de
jaarlijkse excursie van de Rotterdams kring volgend jaar zal lijden tot één
afdelingsexcursie. De tekenen voor het jaar 2011 wijzen in die richting.
Verder is er in het Regionaal Fusie Overleg (RFO) vooruitgang geboekt op het vlak
van bereidheid om verder samen te werken en zelfs te komen tot vorming van twee
afdelingen. Daartoe is uitgegaan van een structuurnota die meerdere keren
besproken is op het (RFO). Leek dit aanvankelijk een bijna onmogelijke zaak
uiteindelijk hebben alle drie partijen elkaar gevonden in de volgende verdeling:
Afdeling Zuid Holland -Noord gevormd door de voormalige GOV kringen Rijnstreek /
Den Haag met de helft van het voormalige District KNOV-Zuid-Holland en Afdeling
Zuid Holland-Zuid gevormd door de voormalige GOV kringen Dordrecht / Rotterdam
met de andere helft van het voormalige KNOV district Zuid-Holland. Beide afdelingen
vormen ieder een zelfstandig bestuur waarin alle partijen participeren. De grens
tussen beide afdelingen loopt globaal ten noorden van de lijn Hoek van Holland,
onder Delft en Gouda door richting Utrecht. Om een en ander gestalte te geven wordt
er een herindeling van de provincie gemaakt en worden er in januari aanstaande
verkiezingen gehouden zodat de organisatie in 2011 haar definitieve structuur kan
krijgen. We zijn in de laatste periode van dit jaar bezig om het ledenbestand op orde
te brengen.
Het overleg tussen de Zuid-Hollandse afdelingen zal gestalte krijgen in een periodiek
bijeenkomst onder de naam “Koepeloverleg” het voormalige RFO. Hierin participeren
afgevaardigden van beide besturen. Jaarlijks zullen er twee provincie brede
bijeenkomsten georganiseerd worden.
Als groot voordeel wordt, zeker door de leden van de voormalige GOV- kringen de
betere bereikbaarheid van bijeenkomsten ervaren, mede om te voorkomen dat de
reisafstanden te groot worden en men afhaakt .

We zijn in gespannen afwachting hoe het komende jaar zal gaan lopen en we
vertrouwen erop dat het een goed collegiaal en muzikaal jaar zal worden. Voorts
spreken wij de wens uit dat de ingeslagen weg de juiste zal zijn.

Arie van der Pol

Vergaderoverzicht 2010
- 15 januari 2010 (afd. Rotterdam)
- Nederlandse Hervormde Kerk te Heinenoord
- Hildebrand Otto heeft voor ons een inleiding verzorgd over “Orgelmuziek uit de Franse
barok”.
- Aanwezigen: 10

- 16 januari 2010 (afd. Dordrecht)
-

Nederlands Hervormde kerk Papendrecht
Wim Lindhout geeft uitleg en demonstratie van het Steinmeyer-orgel
Onderwerp: Duitse romantiek
Aanwezigen:15

- 20 februari 2010 (gezamenlijke vergadering afd. Rotterdam en Dordrecht)
- Grote Kerk te Sliedrecht
- orgelspel door de collega‟s: “Jan Zwart en tijdgenoten”.
- Aanwezigen: 10 + collega‟s Dordrecht

- 20 maart 2010 (afd. Rotterdam)
- Hervormde Kerk te Poortugaal
- vrij orgelspel
- aanwezigen: 14

- 9 april 2010 (Gezamenlijke vergadering afd. Rotterdam en Dordrecht)
- Hervormde Dorpskerk te Barendrecht
- Hans van Gelder behandelt cantate BWV 4 : „Christ lag im Todesbanden‟ van J.S. Bach.
- Aanwezigen: 9 + 6 collega‟s Dordrecht

- 1 mei 2010 jaarlijkse excursie (afd. Rotterdam)
- 9.30-11.30 Bespeling van het Naber-orgel in de Joriskerk te Amersfoort onder begeleiding
van Bram Brandemann.
- 12.00 Een bezoek aan de OLV-toren,
- 12.00-12.15 luidt het Amersfoorts Klokkenluidersgilde het zevengelui van de OLV-toren.
- 12.15-12.45 o.l.v. Rien Donkersloot, de beiaardier, de toren beklimmen (als dit mogelijk is)
en de bespeling bijwonen.
Daarna een rondleiding in de Beiaardschool o.l.v. Rien Donkersloot.
- 13.45-14.45 Koffie drinken (eten) in de stad
- 14.45-16.00 te gast in de Ev. Lutherse kerk. Hier staat een Bätzorgel.
- Aanwezigen: 11

- 18 september 2010 (gezamenlijke vergadering afd. Rotterdam en Dordrecht)
- Eben-Haëzerkerk te Alblasserdam
- vrij orgelspel (i.p.v. inleiding door Chiel-Jan v. Hofwegen- was onverwachts verhinderd)
- Aanwezigen: 5+ 7 collega‟s Dordrecht

- 8 oktober 2010 (afd. Rotterdam)
- “de Ark” (Gereformeerde Kerk) te Berkel en Rodenrijs.
- vrij orgelspel

- Aanwezigen: 12
- 23 oktober 2010 (afd. Dordrecht)
- Hervormde Kerk Nieuw- Lekkerland: Het Kam- orgel was niet op tijd klaar. We zijn
uitgeweken naar de Ned. Herv. Kerk te Ameide.
- Aanwezigen: 7
- 27 november 2010 (gezamenlijke vergadering Rotterdam, Dordrecht en afd.ZuidHolland
- Catharijnekerk te Brielle en H.H. Martelaren van Gorcum-kerk
- gastheer: Willem Chr. Meyboom geeft een historisch overzicht van de orgels in Brielle
alsook een klankspectrum van het orgel.
- Aanwezigen: 12

Verslag van de penningmeesters van de afdelingen Dordrecht en Rotterdam
Financieel jaarverslag afdeling Dordrecht – voormalige GOV- 2010
20 februari Vergoeding uren koster
Ned. Herv. Kerk te Sliedrecht

€ 84,00

16 oktober Vergoeding Ned. Herv. Kerk Ameide

€ 75,00

Totaal gemaakte kosten

€ 159,00.

Beide rekeningen zijn opgestuurd naar de penningmeester van de KVOK , de heer C.
Rooyackers.
Deze zijn door hem voldaan.

Financieel jaarverslag afdeling Rotterdam – voormalige GOV- 2010
Januari t/m mei 2010
-Kopieën
- Uitnodigingen
- Programma‟s orgelspel leden
- Notulen voor leden

158 x 0,05=7,90 euro

-Postzegels

24 x 0,44=10,56 euro

-vergoeding aan kerk/inleider afdelingsavond
- inleider Hildebrand Otto (januari 2010 te Heinenoord)
- inleider Gertjan Schalkoord (maart 2010 te Poortugaal)
- inleider Hans van Gelder (april 2010 te Barendrecht)
- excursie 1 mei 2010:
- gebruik Joriskerk
- Bram Brandemann (Joriskerk)
- Beiaardschool Amersfoort
- Rien Donkersloot (Beiaardier)
- Ev. Lutherse kerk Amersfoort

25,00 euro
25.00 euro
25.00 euro
50,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
25,00 euro

-diversen
- telefoon, printonkosten, papier, enveloppen etc.

25.00 euro

September t/m november 2010
-Kopieën
- Uitnodigingen
- Programma‟s orgelspel leden
- Notulen voor leden

35 x 0,05=1,75 euro

-Postzegels

12 x 0,44=5,28 euro

-vergoeding aan kerk/inleider afdelingsavond
n.v.t.
-diversen
- telefoon, printonkosten, papier, enveloppen etc.

10.00 euro

Totaal onkosten: 285,49 euro

