
 

Algemene ledenvergadering van de KVOK-afdelingen Zuid Holland-
Noord en Zuid Holland-Zuid. 
 

 Programma voor zaterdag 18 januari 2014 te Dordrecht. 

Aanwezig:   ..... leden 

Gast:           ..... gasten 

Afwezig m.k.: leden 

Gastheer: Bart van Buitenen, organist van de kerk 

Voorzitter: Arie van der Pol. Secretaris: Thea Verhagen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

    Agenda 

 

1. 14.00 uur: opening en welkom 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

                        - Toelichting Maarten Hijzenlendoorn op zijn opus 9 ( Koraalfantasieën). 

 

4. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2013 

  - Jaarverslag van de secretarissen ( verslag van de activiteiten/vergaderingen) 

  - Financiële overzicht van de uitgaven van de penningmeesters 

 

5. Verkiezing bestuurslid en (her)benoeming 

  - toelichting op de bestuurssamenstelling Zuid-Holland-Noord 

  - eenmalige wijziging reglement van de afdelingen art. 2.3 

  - verkiezing bestuurslid voor de afdeling Zuid-Holland-Noord 

  - herverkiezing bestuurslid voor de afdeling Zuid-Holland-Zuid 

  - dankwoord t.g.v. vertrek Fokke de Vries als voorzitter a.i. 

   

6. Behandeling en vaststelling van beide programma's 2014 

 

7. Voorstel te komen tot een federatief samenwerkingsverband tussen beide 

afdelingen m.i.v. 1 januari 2015 ten einde te komen tot een fusie m.i.v. 1 januari 2017. 

 

De besturen van de afdelingen Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid stellen voor het 

jaar 2014 te gebruiken om m.i.v. 1 januari 2015 te komen tot een vernieuwd 

samenwerkingsverband tussen beide afdelingen. De jaren 2015 en 2016 zullen worden 

gebruikt voor een nadere invulling van dit federatieve verband. Dit dient m.i.v. 1 januari 2017 

te resulteren in één volledige afdeling voor de KVOK Zuid-Holland. 

 

 

 



 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting van het deel algemeen 

 

 

    

    Pauze 15.15 - 15.30 uur 

 

10. Thea Verhagen, orgel, en Marie-Christine Goergen, dwarsfluit 

   

 1. Sonate IV in C dur BWV 1033    Johann Sebastian Bach (1685-
 1750)  

- Andante  
- Allegro  
- Adagio  
- Menuett 1  

- Menuett II 

 2. Sonata for flute and piano in C, 2nd movement Otar Taktakishvili (1924-1989) 

 - Moderato con moto 

            3. 3 Pieces for the Musical Clock    Joseph Haydn (1732-1809) 

 -allegretto 

 -allegro vivace 

 -march 

11. Referaat dr. Bart van Buitenen: Dordrecht orgelstad. 

 

12. Bespeling van het Wolffertsorgel door Bart van Buitenen 

 

13. 1700 uur: Dankwoord en sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verslag Algemene  ledenvergadering van de KVOK-afdelingen Zuid Holland-Noord en Zuid 

Holland-Zuid, 

gehouden op zaterdag 19 januari 2013 te Leiderdorp 

 

Aanwezig: 22 leden, waarvan  de volgende de presentielijst hebben getekend: 

Rien Dwarswaard, Arie Vooijs, Henk Brussee, Rien Verwijs, Jeanne Bouwmeester,  

Jos den Boer, Fokke de Vries, Jacques van Oosterom, Gert van der Keur, Leo Kiviet,  

Alex Hommel, Kees Bax, Thea Verhagen, Arie van der Pol, Arie Groen, Rob van Efferink, 

Maarten Hijzelendoorn, Annemiek Hengstmengel, Wim Ruitenberg, Arie Bestebreur,  

Anton den Boer en Jan van der Spek. 

 

Gasten: Rien Smit, Geert Zeilstra, Arie Schuller, Frank den Herder, 

 

Afwezig (m.k.): H. Mudde, W.A. Kirpestein, H. v.d. Weg, P. v.d. Minkelis, J. Dubbeldam,  

R. Kersbergen, J. v.d. Zwart, T. Cuperus, J. Bijkerk en B. Meijboom. 

 

Voorzitter: Fokke de Vries, verslag: Jan van der Spek 

 

 
1. Opening en welkom 

Namens de organiserende afdeling Noord heet Fokke de Vries ieder van harte 

welkom, in het bijzonder gastheer Anton den Boer, tevens onze sponsor (hij neemt 

de kosten van de kerk voor zijn rekening) 

Hij leest een gedicht voor van Willem Hussem De eeuwigheid duurt ieder ogenblik. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Jan Bijkerk is onlangs weer geopereerd. Hij maakt het naar 

omstandigheden goed. 

b. Jacques van Oosterom heeft in december jl, gevierd dat hij 50 jaar 

organist was in Zoetermeer. 

c. De ingekomen notitie van Rien Verwijs wordt bij punt 7 besproken 

 

4. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2012 

Òmdat de leden van Noord het concept-stuk niet per mail hebben ontvangen wordt 

afgesproken dat na lezing thuis op- en aanmerkingen kunnen worden gemaild.  

Deze zullen worden verwerkt voordat de jaarstukken definitief worden. 

Alle leden van Noord krijgen alsnog de jaarstukken per mail. 

 

 

 

 

 



De volgende tekstuele aanpassingen: 

- Blz. 5 (toevoegen) Dwarswaard 

- Blz. 9 (aanvullen) psalm 134 

- Blz. 10 en 16 Kringcorrespondent vervalt 

- Blz. 13 Mareen m.z. Moureen 

- Blz. 14 Zuid heeft  de aantallen bezoekers wel geteld, maar niet vermeld. 

- Blz. 17 22 november m.z. 23 november 

- Blz. 20 m.z. Immanuëlkerk 

- Blz  21 toevoegen 1 juni jaarvergadering KVOK 

- Blz. 21 m.z. Hans van Gelder en Anton Doornhein 

- Blz  22 28-10 m.z. 5-10 (Noord) 

 

Financien: Over de cijfers worden geen vragen gesteld. 

Opgemerkt wordt dat de kerken een steeds hogere vergoeding (externe huurprijs) 

vragen. Voorgesteld wordt dat het hoofdbestuur richting eigenaren meer het belang 

van de bijeenkomsten voor de kerken zelf gaat uitdragen. 

Penningmeester Rob van Efferink licht toe dat de begroting in feite ’luchtfietserij’ is. 

Belangrijk is dat de kosten niet te laag worden ingeschat. 

 

5. Verkiezing bestuursleden en (her)benoeming 

Noord: Jos den Boer zal niet langer als interim-secretaris (na het overlijden van Gerrit 

Bosch) optreden. Er heeft zich geen kandidaat aangemeld. Ook ter vergadering biedt 

niemand zich aan ondanks een dringende oproep. Er is dus een impasse. 

Fokke de Vries meldt dat hij interim-voorzitter wil blijven tot maximaal  

1 januari 2014. Dan is ook de termijn van Gert van der Keur verstreken. 

Zuid:Thea Verhagen (secretaris) en Arie van der Pol (voorzitter), beide aftredend, 

hebben zich herverkiesbaar gesteld. Met applaus worden zij verkozen en 

(her)benoemd. 

Kees Bax heeft zich kandidaat gesteld. Omdat de vergadering geen bezwaar heeft 

wordt hij (onder applaus) benoemd als bestuurslid. Hij zal tweede voorzitter worden. 

Wim Ruitenberg vraagt naar de voortgang van de integratie van Noord en Zuid. 

Rien Verwijs antwoordt dat er geen tijdpad is afgesproken. 

 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Gerrit Bosch die als consentieuze secretaris 

zelfs deze vergadering nog heeft voorbereid. Het heeft het niet meer mogen 

meemaken. Gert van der Keur wordt bedankt voor het gesproken en geschreven In 

Memoriam. 

Jos den Boer wordt bedankt voor het overnemen van de werkzaamheden. 

 

6. Behandeling en vaststelling van beide programma’s 

- Op 25 mei 2013 is zowel door Noord als Zuid georganiseerd. Dat is een 

ongelukkige samenloop. 

- Zuid organiseert afwisselend op vrijdag en zaterdag activiteiten.  

Dat levert niet meer afwezigen op, wel andere ‘gezichten’. Noord zal dat ook in 

overweging nemen. 

 

 

 



 

7. Bespreking notitie “Heeft de KVOK nog toekomst” van Rien Verwijs 

Rien licht toe dat het bestuur van Zuid zich achter de notitie heeft geschaard. 

 

Er zijn drie schriftelijke reacties binnengekomen. 

In de bespreking worden een aantal accenten gelegd: 

- Denk niet alleen na over het samenvoegen van de bladen, maar ook over het 

gebruik van de web-site; afstemmen activiteiten afdelingen en inhoud bladen. 

- Meer samenwerking tussen de afdelingen (gebruikmaken van elkaars ideeen) 

- Besef dat jongeren weinig gebruik meer maken van de oude media zoals e-mails 

en internet. Hun hele leefwereld is ook wat muzikale vormen betreft totaal anders 

dan die van de (meeste) leden van de KVOK. 

- Wees minder naar binnen gericht, liever minder geslotenheid, meer bevlogenheid. 

- Laagdrempeligheid kan haaks staan op het streven naar een (nog) hogere 

kwaliteit van de vergaderingen. 

- Besef dat ons orgelspel op zondag ook een presentatie is van het orgel naar 

jongeren. Niet alleen Bach dus, maar ook b.v. Toon Hagen. 

 

Omdat ook Noord zich aansluit bij de notitie wordt deze als gezamenlijk stuk naar alle 

 afdelingen gestuurd. Het koepeloverleg zal voorstellen uit de notitie bespreken op de 

 landelijke jaarvergadering. 

 

8. Rondvraag 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

  
9. Sluiting van het algemene deel 

Fokke dankt ieder voor zijn of haar inbreng.  

 

10. Het Van Vulpen-orgel (1979) 

Ànton den Boer (sinds kort organist, ook van de Dorpskerk, waar een Mittereicher-

orgel staat) houdt een inleidend verhaal over de onlangs gerenoveerde kerk en het 

orgel. Middels een improvisatie laat hij de klankkleuren horen. 

 

- Kees Bax speelt een Fantasia en een Praeambulum van Heinrich Scheidemann 

- Thea Verhagen speelt een Voluntary van John Stanley 

- Gert van der Keur speelt Fantasia giusto italiano van Johann Ludwig Krebs 

- Fokke de Vries speelt twee delen uit Opus 5 van John Stanley 

 

Anton den Boer speelt tot slot van Max Reger Mach’s mit mir, nach deiner Güt’  

(Opus 67) en van Johann Sebastian Fantasia G dur BWV 572. 

 
11. Sluiting 

Om ruim 17.00 uur sluit de voorzitter a.i. de bijeenkomst. Met dank aan de spelers en 

in het bijzonder gastheer Anton den Boer, die nog een drankje aanbiedt. 

 

 

 

 



Actiepunten 

- Jaarstukken 2012 alsnog naar leden Noord mailen, opmerkingen sturen naar Jos 

den Boer 

- Notitie Rien Verwijs namens beide afdelingen sturen naar het hoofdbestuur. 

- Onder de aandacht va het hoofdbestuur brengen van de stijging van de 

huurkosten. 

 


