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1.  Jaarstukken 2013 van de KVOK-afdeling Zuid Holland - Noord 
 

Verslag van de secretaris 
 

J A A R V E R S L A G  -  2 0 1 3 
 

 Dit  jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK. 
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2013 en bestaat uit de volgende 

 hoofdstukken: 
 

 Hoofdstuk 1.1:  inleiding; 
 Hoofdstuk 1.2:  het jaarverslag van de secretaris met ledenbestand en aktiviteiten; 
 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 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 Holland-Noord en een afdeling Zuid Holland-Zuid. Beide afdelingen krijgen per 
1 januari 2011 autonome besturen. Zij hebben nu drie jaar gefunctioneerd en doen hiermee 
verslaglegging van hun activiteiten en financiën.  

 

 
1.2 Ledenbestand en activiteiten 
 

Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Noord 
     

 -    aantal leden per 31 december 2013:  ca. 180 leden (laatste gegevens, per 1 november 2013). 
 
  

 Bijzondere gebeurtenissen:  
 
- Op 25 mei zag het nieuwe Liedboek (‘zingen en bidden in huis en kerk’) officieel het 

levenslicht. Fokke de Vries heeft hieraan een bijdrage geleverd. 5 melodieën zijn erin te 
vinden, enkele waren al op genomen in Zingend Geloven. 
 

- Op 26 augustus 2013 is overleden Jan Bijkerk. Hij was tot zijn dood organist in Het Kruispunt 

(PKN) in Voorschoten, waar hij in 1989 als organist was aangesteld. Ook begeleidde hij 

diensten in de H.H. Laurentius, de Moeder Godskerk en de Dorpskerk. Op 30 augustus is hij 

begraven op de begraafplaats Rosenburgh in Voorschoten. 

 

- Zondag 4 september is in Schipluiden met vreugde stilgestaan bij het 60-jarig jubileum van 

Jeanne Bouwmeester als organist van de PKN te Schipluiden. 

 

- Op 22 september stond in de wekelijkse uitzending van het (zondagse) radioprogramma 

Musica Religiosa Rob van Efferink centraal als organist over zijn intenties- het spelen  van 

orgelwerken en zijn CD’ s en waarom de gekozen orgelwerken. Dat heeft te maken met het 

belangwekkende instrument (historisch) in dit geval het Bätzorgel (1765) van de Vredeskerk 

in Katwijk aan Zee, zijn ‘eigen’ orgel. 
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- Op 25 oktober 2013 is overleden Gert van der Keur (52 jaar jong) na een ziekte die bijna drie 

jaar heeft geduurd. Tot maart was hij voorzitter van ‘Noord’. Na een dankdienst in zijn eigen 

Vredeskerk in Leiden is hij op 1 november begraven op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden. 

Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op 30 november is Gert herdacht waarbij ook zijn 

vrouw, kinderen en zus aanwezig waren.                           

 Zijn muzikale opleiding- vorming- ontving hij bij organist en orgelpaedagoog Rijk Jansen. 

Tevens volgde hij nog lessen bij Kees van Houten- docent aan het Utrechts Conservatorium. 

Uiteindelijk heeft hij staatsexamen orgel-kerkelijk orgelspel gevolgd, waarbij 

bevoegdheidsverklaring II werd verkregen in 1997. Als organist functioneerde hij in de 

N.H.Kerk te Warmond- Sassenheim , de Chr.Geref.Kerk te Leiden en vanaf 1991 tot 2006 in 

de Maranathakerk. Een deelbenoeming had hij ook ondertussen voor de Vredeskerk te 

Leiden, voor welke functie hij vanaf 2006 definitief koos.                                                                   

Gert was een bevlogen organist, een betrokken (bestuurs-)lid en vooral een aimabel mens. 

 

- In december publiceerde Maarten Hijzelendoorn een bundel met koraalvariaties over 80 

liederen, voorzien van een uitgebreide Verantwoording en een Kleine Harmonieleer. 

Activiteiten door het jaar heen. 
 

19 januari 2013 Opstandingskerk te Leiderdorp  
 

 Jaarvergadering in de PKN Scheppingskerk te Leiderdorp. Bespreking en behandeling 

 jaarstukken. (Orgel: Gebr. van Vulpen 1979) 

  

 Aantal bezoekers: 26, 12 van zuid en 14 van noord, 12 afmeldingen.   

 
22 maart 2013 Kruispunt te Voorschoten 

 

Op een snijdende, koude zaterdag zijn we welkom in Het Kruispunt, de kerk waar gastheer Jan 

Bijkerk organist is. 

Medegastheer is de eveneens in Voorschoten wonende Frank den Herder. 

Hij zal een workshop leiden over pianomuziek tijdens de kerkdienst. 

De deelnemers hebben van tevoren kunnen kiezen uit door Frank aangeboden muziek, meestal 

liedbewerkingen. In veel gevallen betreft het minder bekende liederen. Maar met het oog op wat 

het nieuwe Liedboek ons zal brengen een goede oefening in verder kijken dan wat we gewend 

zijn.  

Hij illustreert zijn inleiding met een bewerking van gezang 192. 

Een uitstekende vleugel stimuleert ons allemaal. Er zijn 4 deelnemers, die een reactie krijgen van 

Frank en van de andere aanwezigen. 

Aan het eind laat Frank aan de hand van Mendelssohn’s Lied ohne Worte horen hoe 

pianomuziek ook prachtig kan klinken tijdens een dienst. 

Een leerzame middag. 

Tijdens het bestuurlijke deel kijken we onder andere even terug op de jaarvergadering, worden 

we bijgepraat over de gezondheidssituatie van Gert van der Keur, die heeft laten weten zijn 

functie als voorzitter neer te moeten leggen. 

Ook Jacques van Oosterom is ernstig ziek. 

Het Koepeloverleg gehouden in februari komt ook aan de orde. Hoofdonderwerp was de 

toekomst van de KVOK in de provincie Zuid-Holland. Vooralsnog is er weinig beweging. 

 

14 personen zijn aanwezig waaronder 2 gasten. 4 berichten van verhindering zijn ontvangen. 
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              ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

De voor april en mei geplande bijeenkomsten in resp. Scheveningen en Leiden vervallen door 

(late) afzegging voor wat betreft de beschikbaarheid van de kerk. 

Een alternatief in juni moet van tevoren worden afgeblazen wegens vele afmeldingen. 

 

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

 

20 september 2013 te Gouda 

 

Voor het eerst vergaderen we op een vrijdagavond, t.w. 20 september 2013, in de langste kerk 

van Nederland, de St. Jan in Gouda, waar Christiaan Ingelse onze gastheer is. 

We staan eerst stil bij het overlijden van Jan Bijkerk. Al jaren was hij ziek, maar toch bijna altijd 

trouw en actief aanwezig bij de bijeenkomsten. In augustus heeft hij de strijd tegen zijn ziekte 

moeten staken. Rob van Efferink spreekt een In Memoriam uit, waarna we stil zijn. 

Over Gert van der Keur is er het bericht dat hij begonnen is aan een alternatieve therapie, een 

laatste strohalm. 

Onze gastheer leidt het onderwerp orgelmuziek uit de Galante Tijd in. Hij demonstreert het orgel 

met werken van Mozart en eigen hand (psalm 150). 

Dat inspireert de 6 deelnemers aan de workshop, waarvan er door tijdgebrek (Ingelse ging 

uitgebreid in op iedere bijdrage), maar 5 aan bod kunnen komen. 

Aan het eind wordt vastgesteld dat vergaderen op vrijdagavond een goed alternatief is, met name 

voor hen die op zaterdag verhinderd zijn. Niet te vroeg beginnen en ook vervoer voor 

alleengaande vrouwelijke leden zijn randvoorwaarden. 

We constateren verder dat het voor het slagen van een workshop nodig is dat ieder de workshop 

leider kan horen en dat diens inbreng niet te gedetailleerd is. 

Er zijn 25 aanwezigen, waarvan 4 geen lid, een donateur, en 2 leden van andere afdelingen. 

4 leden hebben zich afgemeld. 

 

5 oktober 2013 

Gezamenlijke bijeenkomst in Dordrecht. 

 Zie verslag activiteiten Zuid-Holland Zuid. 
 

30 november 2013 te Delft 
 
De bijeenkomst staat in het teken van de herdenking van Gert van der Keur, die op 25 oktober 
2013 ons is ontvallen, 52 jaar jong. 
We zijn te gast in de Immanuelkerk in Delft. 
Ook zijn de vrouw van Gert, Ineke, de kinderen Hester en Coen en zus Jolanda aanwezig. Arie 
van der Pol vertegenwoordigt de collega's van 'Zuid'. 
Penningmeester Rob van Efferink spreekt een In Memoriam (te lezen in NotaBene) uit waarna 
we een minuut stilte betrachten. 
Daarna geeft interim-voorzitter Fokke de Vries het woord aan ieder die iets wil zeggen over zijn of 
haar band met Gert, een woord of gedachte wil delen. 
Een indrukwekkend beeld wordt geschetst van een mens die geliefd was door wie hij was en wat 
hij deed. Nauwgezet, betrokken, vol passie en energie, overtuigend maar nooit dwingend. Ook 
bereid om eens ergens anders te gaan luisteren naar een collega. Want hij wilde zich blijven 
ontwikkelen. Daarnaast leverde hij een grote bijdrage aan het fusieproces. 
Ter afsluiting worden drie korte muziekwerken gespeeld, door Peter-Bram 't Hoen (Nun komm, 
der heiden Heiland, J.S. Bach), Fokke de Vries (Wo soll ich fliehen hin, J.S. Bach) en  
Liesbeth Boertien, blokfluit begeleid door Peter Bram 't Hoen (2 delen uit een sonate van J.S. 
Geminiani). 
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Na de pauze vertelt gastheer Jan van der Zwart iets over de kerk die sinds enkele jaren 
eigendom is van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt met een 3 klaviers-orgel van Leeflang, 
goed geïntoneerd op de ruimte. 
Arie Schüller en hij leggen uit wat de aanleiding is voor de workshop over het begeleiden, de 
basis van ons werk, in het bijzonder het begin van de samenzang en het goed laten doorlopen 
van de verzen. 
Na een introductie van het orgel speelt Jan een uitgebreid voorspel over gezang 488b gevolgd 
door samenzang. 
7 collega's volgen, ieder met een lied gekozen uit de suggesties die hij van tevoren had 
doorgegeven. 
De nabespreking geeft een verontrustend beeld: Het begeleiden en het zingen was nl. 
ondermaats. Wat opvalt is dat veel collega's het idee hebben dat ze het wel goed doen. Maar bij 
kritisch luisteren door anderen (of bij het terugluisteren van een opname) blijkt dat nogal eens het 
tempo niet goed is (te snel of te langzaam) of niet consequent doorgezet, voorspel en inzet niet 
goed in elkaar overlopen, de overgangen tussen de coupletten rommelig, etc. Of de concentratie 
verslapt door het bezig zijn met bijzondere zettingen of registratieveranderingen. 
Veel (positieve) kritiek wordt geleverd op de bijdragen van de deelnemers. De conclusie van de 
middag is helder: Niet te snel denken dat je het wel goed doet. 
We besluiten dit onderwerp in 2014 weer aan de orde te stellen. Dat zal onder andere gebeuren 
als het nieuwe Liedboek wordt besproken. 
Kopieën van een bijdrage van Christiaan Ingelse uit het Nieuwe Handboek voor de Kerkorganist 
(1995) worden nagestuurd. 
Aan het eind van de middag presenteert Maarten Hijzelendoorn een door hem uitgegeven bundel 
met vierstemmige, versierde koraalharmonisaties van zijn hand. 
In het boek geeft hij ook een uitgebreide Verantwoording en een Kleine Harmonieleer. Jaco van 
Leeuwen (Noordwijk) heeft ook bijgedragen aan het tot stand komen ervan. 
Hij boek ziet er goed verzorgd uit. Voor ieder is er (gratis!) een exemplaar. Ook hierop komen we 
nog terug. Net als op het vertrek van Fokke de Vries als interim-voorzitter (sinds het terugtreden 
van Gert). Tijdens de jaarvergadering in januari a.s. nemen we afscheid van hem. 
Ook het jaarprogramma en de toekomst van 'Zuid-Holland' komen dan aan de orde. Voor deze 
onderwerpen was geen tijd op deze indrukwekkende bijeenkomst. 
 
Er waren 25 personen aanwezig, waaronder 9 gasten, een donateur en een lid van een andere 
afdeling. Er zijn 4 berichten van verhindering onder andere van Bartjan Geleijnse, die jarenlang 
lid was van het bestuur van de afdeling Den Haag van de GOV. 
 

Kengetallen: 
 

Omschrijving: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

vergaderingen / gezam. Bijeenkomsten    6,0    7,0    7,0    9,0 5,0   

gemiddeld aantal bezoekers  16,0  12,5  23,0  23,3 14   

gemiddeld aantal m.k. afwezig    3,0    5,0    9,0    9,0 4,0   

gemiddeld theoretisch aantal bezoekers  19,0  18,0  32,0  32,3 18,0   

 
 

Toelichting : 
Vanaf 1 januari 2009 werkten de afdelingen Den Haag en Rijnstreek programmatisch samen.  
Vanaf 1 januari 2011 is de provincie Zuid Holland in 2 afdelingen opgedeeld te weten Noord en 
Zuid. Het ledenbestand van de KNOV is op postcode verdeeld over beide afdelingen.     
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Bestuursvergaderingen 
 

- De bestuursvergaderingen van de afdeling worden, evenals voorgaande jaren, een half uur 
tot een uur direct voorafgaand aan de afdelingsbijeenkomst op locatie gehouden of tijdens 
vervoer naar en van het Koepeloverleg in Rotterdam. 

 
- Koepeloverleg 

De besturen hebben twee keer samen  vergaderd.  Dat heet het Koepeloverleg.  
Op 2 maart was de eerste bijeenkomst t.h.v. Fokke de Vries 
De belangrijkste onderwerpen waren het jeugdbeleid, de toekomst van de KVOK en de 
toekomst van ‘Zuid-Holland’. 
Op 18 oktober was de tweede t.h.v. Arie van der Pol. 
Het belangrijkste gespreksonderwerp was de toekomst van ‘Zuid-Holland’. Een goed gesprek 
heeft geleid tot het uitzetten van enkele lijnen. 
Afgesproken werd om na het bedanken van de eerste kandidaat het adviseurschap voorlopig 
niet in te vullen. 

 
Adviseurschap 
Na het vertrek van Jan Hage is er nagedacht over een mogelijke opvolger. De eerstgenoemde op 
de lijst van kandidaten is benaderd, maar heeft niet ingestemd met een benoeming. 
Besloten is dit adviseurschap voorlopig niet in te vullen. 

 

Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf  januari 2013 
  

Afdeling Zuid Holland-Noord: 
 

Voorzitter(tot 22 maart) G. (Gert) van der Keur 

     Anna van Bossepad  7 
     2331 MT  LEIDEN 

   

 
 Voorzitter a.i.   F. (Fokke) de Vries 

     Benschoplaan 23 

     2546 RG ’s-Gravenhage 
 

 
Secretaris     J.L.C. (Jos) den Boer (tot 31 januari 2013) 

Vaartdreef 70 
2724 GH Zoetermeer 
 
J. (Jan) van der Spek (vanaf 1 februari 2013) 

     Werkzijde 39 
     2543 CA Den Haag 
 
 Ledenadministratie  J.L.C. ( Jos) den Boer  
 

Penningmeester  R.B.B. (Rob) van Efferink 

    Vloedstroom  32 
     2221  WG  KATWIJK 
  
  

  
 Vastgesteld te Dordrecht, 18 januari 2014 

 
 

Jan van der Spek 
secretaris a.i. afdeling Zuid Holland-Noord 
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1.3   Het financiële jaarverslag 2013 van de penningmeester Rob van Efferink 
 
Inleiding 

Het jaarverslag 2012 kenmerkt zich, conform het verzoek van het hoofdbestuur van de KVOK in 
een overzicht van baten en lasten over een volledig kalenderjaar.  
 

Inkomsten 2013 van KVOK Penningmeester Cor Rooijackers 
                            Totaal                         €   1.000,00  

  

Datum: Omschrijving: € Bedrag: 
19 januari Algemene Ledenvergadering Leiderdorp 

Anton den Boer, sponsor;  gedeelde kosten met Zuid 

 

€      25,00 

23 maart   Kruispuntgemeente Voorschoten 

  Frank den Herder 

   

€    100,00 

20 sept.   Sint Jan Gouda  

  Chr. Ingelse 

 

€ 

€ 

   100,00 

   100,00 

5 okt. Prov. Studiemiddag Dordrecht 

  Werken Bert Matter/ Gastheer Cor Ardesch 

  Gedeelde kosten met Zuid 

 

 

€     100,00 

30 
november 

 Immanuëlkerk Delft 

 Jan van der Zwart/ Arie Schüller 

€      60,00 

      

 Afscheid - Attentie €     80,00 

 Onkosten bank maandbijdrage vanaf 27/12/2012-
30/11/ -2013  

€   109,38 

 Reiskosten ( gedeeld met Zuid) €     25,00 

 Rente afsluiting verzendkosten Bank €     50,16 

 Administratiekosten 

Kopieerkosten 

€     17,50 

 Jubileum   bloemen €      41,45 

 Totaal Uitgaven: vastgesteld 30-11-2013 €    808,49 
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2. Jaarstukken 2013 van de KVOK-afdeling Zuid Holland Zuid 

 
Verslag van de secretaris. 

 

J A A R V E R S L A G  -  2 0 1 3 
 

 Dit jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de  KVOK. 
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2013 en bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

* Hoofdstuk 2.1:  inleiding; 
* Hoofdstuk 2.2:  het jaarverslag van de secretaris met ledenbestand en activiteiten; 
* Hoofdstuk 2.3:  het financiële jaarverslag van de penningmeester. 

 

2.1 Inleiding 
  

Het afgelopen jaar heeft de afdeling in het teken gestaan van verdere intensivering en 
professionalisering van inleidingen. Het bestuur heeft getracht om door intensieve samenwerking 
van inleiders en secretarissen programma’s en bijeenkomsten op een hoger plan te brengen.  
Met name is getracht door het inzetten van professionele vakmusici dit doel te bereiken. Er is een 
traject in gang gezet om jongere organisten meer te betrekken bij hun eigen professionalisering 
door hen (in overleg met het hoofdbestuur) een abonnement aan te bieden op één van de 
vakbladen.  

 
 

2.2 Ledenbestand en activiteiten 
 
Ledenbestand van afdeling Zuid Holland-Zuid 

 
 -aantal leden: aantal leden: Het ledenaantal  op 1 december 2013: 157 

Bijzondere gebeurtenissen:  
 
-  Op zondag 28 april is ons lid GertJan Schalkoord, organist te Poortugaal  op de leeftijd van 59 

     jaar plotseling overleden. 
 
-   Op zondag 12 januari heeft ons lid, mevrouw Jet Dubbeldam, afscheid als organiste genomen 

     van de Bergsingelkerk te Rotterdam. 
 

Activiteiten door het jaar heen 
 
 Zaterdag 19 januari 2013 KVOK Zuid-Holland (noord en zuid)  

 Jaarvergadering in de PKN Scheppingskerk te Leiderdorp. Bespreking en behandeling 

 jaarstukken. (Orgel: Gebr. van Vulpen 1979) 

  

 Aantal bezoekers: 26, 12 van zuid en 14 van noord, 12 afmeldingen.   

 

 Zaterdag 9 februari 2013 PKN Laurenskerk te Rotterdam.(Orgels: hoofdorgel: Marcussen & 

 Søn, Denemarken. Transeptorgel: Marcussen & Søn, Denemarken. Koororgel: Marcussen & 

 Søn, Denemarken. Kapelorgel: Gebr. Van Vulpen.  

 Gastspreker was Johann Th. Lemckert die voor ons een inleiding verzorgde over de 

 Rotterdamse muziekgeschiedenis en zijn orgelmuziek. Met name gaf hij inzicht in zijn 

 psalmbewerkingen en concertwerken. Stil gestaan werd bij de Choralpreludes voor kerst- en   
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 paaskring en diverse  andere composities. Enkele aanwezige organisten speelden werk uit het 

 oeuvre van Johann Th. Lemckert. 

 Aantal bezoekers:ca. 70. 

 Zaterdag 16 maart 2013 PKN Rotterdam Charlois, Oude kerk (orgel Hess 1787) Gastspreker e

 Bas de Vroome, conservatoriumdocent, met het onderwerp: Stanley en tijdgenoten. Enkele 

 conservatoriumstudenten (zang en kistorgel) luisterden de middag op met solozang (Heloïse 

 Bernard). Zij werd door Madelena Jonas begeleid op het kistorgel (Fontijn 1976/ Pelgrim.) Ook 

 enkele leden van de vereniging speelden werken van Stanley op het hoofdorgel. Het geheel werd 

 door Bas de Vroome begeleid met tips en hulp. 

 Aantal bezoekers: 21 en 6 afmeldingen. 

 Vrijdag 12 april 2013 RK Basiliek St. Liduinakerk Schiedam. Gast spreker: Bas van Houte.  

 Hij vertelde het een en ander over het bijzondere Franssen (1888) / Adema electro- 

 pneumatische orgel. De praktische kant van een van oorsprong Protestantse organist in 

 een RK omgeving werd door de gastspreker belicht. Aandacht werd verder besteed aan de 

 kleine liturgische orgelwerken van Vierne en Dupré en aan de speciale orgelklank van dit 

 orgel. 

 

 Aantal bezoekers: 22 en 7 afmeldingen. 

 Zaterdag 25 mei 2013  Excursie naar Oosterhout. In de ochtenduren nam een aantal van de 

 aanwezigen deel aan de viering. Daarna mochten we onder leiding van zr. Hildegard van de RK 

 O.L.V Abdij praktisch bezig zijn met het zingen van onbegeleide psalmen. ‘s Middags bezochten 

 we de St. Jan  Basiliek onder leiding van de organist Jan Willems. Ook de PKN  Vredeskerk 

 konden we bezoeken, en het Moreau orgel / Pels en v. Leeuwen orgel  bespelen.De organiste 

 Jacomien Kramers-Rotman was bereid ons daarbij te assisteren. Beide  orgelswerden bespeeld 

   door leden van de vereniging. 

 Aantal bezoekers: 20 en 2 afmeldingen 

 Zaterdag 15 september 2013  RK St. Dominicuskerk citykerk Het Steiger  Rotterdam 

 (open  monumentendag). 

 Anton Doornhein en Hans van Gelder gaven een boeiende inleiding en dia presentatie over het 

 leven en werk van de Franse componist Olivier Messiaen en violiste Claire Delbos (eerste 

 echtgenote van de componist.) 

 Beide inleiders presenteerden het Vermeulenorgel en demonstreerden het  aan de hand 

 van de cd die Anton Doornhein opgenomen heeft, samen met Hans van Gelder en Arjan 

 Versluis. Marcel v.d. Tol assisteerde bij de  geluidfragmenten en algehele presentatie.  

 Ons lid Riek Kersbergen speelde op voortreffelijke wijze de orgelwerken “Le banquet céleste” en 

 “Apparation de l’ église éternelle” van Claire Delbos. 

 In het kader van open monumentendag vertelde een medewerkster (Miep in t’ Veen) iets over de 

 symboliek van de prachtige kerk. 

 

 Aantal bezoekers: 19 en 8 afmeldingen. 

 

  

 

 Zaterdag 5 oktober 2013 PKN Grote Kerk te Dordrecht rond het Kamorgel. Gezamenlijke 

 bijeenkomst Zuid-Holland Noord en Zuid. 
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 Inleiders waren: Bert Matter en Cor Ardesch. De eerste hield een inleiding over zijn composities 

 die hij zelf geen composities wilde noemen maar meer ‘ontstaansproces’. Hij las een rede   

 voor die hij in Amsterdam gehouden had bij de ontvangst van de Sweelinckprijs in 2012. Cor 

 Ardesch speelde het slotconcert van die dag bestaande uit psalmbewerkingen op de wijze waar 

 Bert Matter zo bekend mee is (minimal music). Dat ook leden van de vereniging daarmee bekend 

 zijn bleek uit de ruime hoeveelheid organisten die ook hun bijdragen leverden. 

 

 Aantal bezoekers 38; 2 afmeldingen. 

 

 Vrijdagavond 15 november 2013 PKN Dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht Duysschotorgel. 

 Een prachtige avond met een fantastische spreker en speler: Matteo Imbruno die wist waar over 

 hij het had en een boeiend verhaal kon vertellen. Hij liet het oude orgel heel goed tot zijn recht 

 komen. Jan Pietersz. Sweelinck wordt niet voor niets de ‘orgelmaker’ genoemd want zijn 

 bekendheid reikte tot ver buiten de landsgrenzen. Ook enkele bezoekers van die avond mochten 

 hun kennis verrijken onder aanwijzingen van masterclassleider Matteo Imbruno. De avond werd 

 als zeer waardevol ervaren en we kwamen tijd te kort om uitvoerig overal op in te kunnen gaan. 

 

 Aantal bezoekers: 29; geen afmeldingen. 

 

Kengetallen: 
 

Omschrijving: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

vergaderingen / gez. bijeenkomsten  10,0    8,0 8,0     

gemiddeld aantal bezoekers  18,4  26,4 37,0     

gemiddeld aantal m.k. afwezig    4,4    6,5 6,2     

gemiddeld theoretisch aantal bezoekers  23,0  33,0 43,2     

  
Bestuursvergaderingen:  
Het bestuur van Zuid-Holland zuid heeft in totaal vier keer vergaderd, waarbij naast het lopende 
programma van 2013 ook de nodige aandacht is geschonken aan het nieuwe jaarprogramma van 
2014. 
Koepeloverleg 

De besturen hebben twee keer samen  vergaderd.  Dat heet het Koepeloverleg. Op 2 maart    
 was de eerste bijeenkomst t.h.v. Fokke de Vries. De belangrijkste onderwerpen waren het 
jeugdbeleid, de toekomst van de KVOK en de toekomst van ‘Zuid-Holland’.Op 18 oktober was de 
tweede t.h.v. Arie van der Pol. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de toekomst van ‘Zuid-
Holland’. Een goed gesprek heeft geleid tot het uitzetten van enkele lijnen. Afgesproken werd om 
na het bedanken van de eerste kandidaat het adviseurschap voorlopig niet in te vullen. 
 
Adviseurschap 
Na het vertrek van Jan Hage is er nagedacht over een mogelijke opvolger. De eerstgenoemde op 
de lijst van kandidaten is benaderd, maar heeft niet ingestemd met een benoeming. Voor de 
verdere invulling zie laatste regel verslag koepeloverleg. 
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Samenstelling van het afdelingsbestuur vanaf  januari 2013 
  

Afdeling Zuid Holland - Zuid: 
Voorzitter   A. ( Arie) van der Pol 

    Hordijk  147  II 
    3079  DE  ROTTERDAM 
 
2e Voorzitter   C. (Kees) Bax 

    Het Volgerland 38 

    3341 CL Hendrik Ido Ambacht 
  

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

 2e secretaris  M. ( Rien) Verwijs 

     Meerkoet  9 
     2986  XB  RIDDERKERK 

 
Penningmeester  H. (Riek) Kersbergen - van Berchum 

    P.S. Gerbrandystraat  34 
    3554  BW  PAPENDRECHT 
 

 Leden    A. (Arie) Bestebreur 

     Kerkstraat  80 
     3262  PH  OUD BEIJERLAND 
   
      
 

 

Vastgesteld te Dordrecht, 18 januari 2014 
 
T. Verhagen,secretaris afdeling Zuid Holland-Zuid.   
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2.3   Het financiële jaarverslag 2013 van de penningmeester Riek Kersbergen 
  

Inkomsten 2013 van Penningmeester Cor Rooijackers 
     
    Totaal             €  1.500,00    
 
    Saldo   €      5,51 

 
 Uitgaven 2013 Zuid-Holland Zuid 
 

Datum: Omschrijving: € Bedrag: 
19 januari Jaarvergadering Zuid- Holland Leiderdorp 

Deze vergadering is gesponsord. 

Kosten zijn gedeeld met afdeling Noord. 

€ 
    25,-- 

    

15 februari Laurenskerk Johann Th. Lemckert €    100,-- 

 Registrant €      60,-- 

 Huur kerk voor twee dagdelen €    140,-- 

16 maart Oude Kerk Charlois Bas de Vroome €      50 ,-- 

 Conservatoriumstudenten onkostenvergoeding €     100.-- 

12 april St. Liduinakerk Schiedam  Bas van Houte €    100,-- 

15 mei Excursie Oosterhout Vredeskerk en Basiliek   

 Jacomien Kramer €      75,-- 

 Jan Willems €    100,-- 

14 sept. Steigerkerk Rotterdam   

 Anton Doornhein €     100,-- 

 Hans van Gelder €     100,-- 

 5 okt. Grote Kerk Dordrecht Cor Ardesch €       50,-- 

 Bert Matter + reiskosten €       75,-- 

 N.B. kosten zijn gedeeld met afdeling Noord.   

15 nov. Dorpskerk Hendrik Ido Ambacht €      100.-- 

 Matteo Imbruno + reiskosten €      150,-- 

 Onkosten afscheid Jet Dubbeldam €        30,50 

 Onkosten bank 11 x € 1,25 €        13,75 

 Drukkosten agenda's vergaderingen incl. 

stukken jaarvergadering 

€         73,-- 

 Onkosten bank t/m november €     108,13 

 Sub totaal €  1.536,63 

31-12-2013  € 1536,63 
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3.  Verkiezingen en herverkiezingen van bestuursleden 
 

 

 Verkiezingen 
  

 
Afdeling Zuid Holland-Noord:   
 

De volgende kandidaat heeft zich op 18-1-2014 te Dordrecht verkiesbaar gesteld: 
 

    - Jan van der Spek. secretaris. 

 

Jan neemt momenteel sinds 1 februari 2013 deze taak a.i. waar. 
Hij stelt zich kandidaat tot het moment dat de gewenste federatie in 2015 tussen Zuid en Noord 

 daadwerkelijk gestalte zal krijgen. 

 
Er zijn geen bezwaren ingediend. 
 

TOELICHTING:  
 
       - Na het terugtreden van Gert van der Keur in 2012 heeft Fokke de Vries zich bereid    

verklaard tot einde 2013 interim-voorzitter te zijn. 
        -    Jos den Boer was secretaris a.i. vanaf de ziekte van Gerrit Bosch. Hij heeft te kennen 

geven tot de jaarvergadering in 2013 te willen blijven. Aanvankelijk heeft zich niemand 
kandidaat gesteld voor de functie.  
-    In februari heeft Jan van der Spek na rijp beraad laten weten bereid te zijn op interim-
basis als secretaris te willen fungeren alleen voor de tijd tot het moment dat er een bestuur 
voor Zuid-Holland wordt gevormd. De leden van ´Noord´ hebben daarin bewilligd. Hij is (nog) 
niet officieel in die functie benoemd. 
  

 
  

 

Herverkiezingen 
 
Afdeling Zuid Holland-Zuid :  

 

Aftredend en herkiesbaar voor de periode van één jaar voor afdeling Zuid Holland-Zuid is: 
 

-  Riek Kersbergen, penningmeesteres . 

 

Riek Kersbergen zal tot en met januari 2015 in functie blijven voor Zuid-Holland-Zuid. M.i.v. de 
jaarvergadering januari 2015 zal er een federatief verband ontstaan tussen de afdelingen Noord 
en Zuid, waardoor ook de bestuurssamenstelling en - invulling zal veranderen. 
 

Zij wordt op de algemene ledenvergadering te Dordrecht bedankt voor haar 
inzet de afgelopen jaren en kan door de leden worden herkozen tot bestuurslid. 
 

  
Er zijn geen bezwaren ingediend. 
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4.   Programma  2014 - Afdeling Zuid Holland - Noord 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 18 januari  Jaarvergadering (in Dordrecht)                                                                      

 Organisatie  Zuid 

 22 februari  Vredeskerk Katwijk                                                                         

 Gastheer  Rob van Efferink                                                        
 Onderwerp  Wat bracht Bätz mee uit Engeland?’                                                                                                                
 Organisatie  Rob van Efferink 

  12 april  Elandstraatkerk Den Haag                                                                
 Gastheer  Ed van Aken                                                                    
 Onderwerp  ‘Wierook en Melodie’,       
    Franse Romantiek in relatie met orgelbouwer  
    Franssen                                                                                                                                                                                                                                             
 Organisatie  Jan van der Spek  

  24 mei   Hervormde kerk Zoeterwoude                                     
 Gastheer  Harry Lichtendonk                                                         
 Onderwerp  Nieuwe Liedboek                                                    
 Inleiding  Fokke de Vries                                                            
 Organisatie  Jan van der Spek 

 27 september  Lutherse kerk Den Haag                                                      

 Gastheer  Rien Donkersloot 
 Onderwerp  Felix Mendelssohn-Bartholdy   
 Organisatie  Fokke de Vries 
 
 18 oktober  Provinciale studiemiddag Z-H in Herv. Kerk  
    Oudewater                                                

 Gastheer  Gerben Mourik                                                              
 Onderwerp  Orgelsonates van S. de Lange Sr en Jr.                                                                 
 Organisatie  Noord (Rob van Efferink)  

 22 november  Bergkerk Den Haag                                                         
 Gastheer  Warner Fokkens                                                          
 Onderwerp  ‘Wie houdt er (niet) van hout’                                                            
 Organisatie  Fokke de Vries 

 

 

 

 De afdelingsbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en eindigen omstreeks 17.00  uur 
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                 5.      Programma  2014 - Afdeling Zuid Holland - Zuid 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Zaterdag 18 januari   Jaarvergadering Zuid-Holland 

     Lutherse Trinitatiskapel te Dordrecht. 
     Gastheer is dr. Bart van Buitenen. 
     Aanvang 14.00 uur 
     Organisatie koepeloverleg Zuid-Holland 

 
Zaterdag 15 februari  Augustijnenkerk Dordrecht.. 

     Gastheer is Hans van Gelder. 
     Thema: orgelmuziek van Max Reger 

      Aanvang 14.00 uur 
     Organisatie Thea Verhagen en Kees Bax 

 
Zaterdag 15 maart  Open Hofkerk Rotterdam-Pendrecht 

     Gastheer Gerben Mourik 
  Thema : de componisten Pepping en Micheelsen 

     Aanvang 13.30 uur  

     Organisatie  Rien Verwijs 

    
Zaterdag 17 mei   Excursie naar Delft /  dit betreft een dagprogramma                                                                       

     Gastheer is Bas de Vroome; we bespelen de orgels 
     van de Oude en de Nieuwe Kerk.  
     Organisatie: Rien Verwijs, Thea Verhagen 
 

Zaterdag 14 juni   Alg. Ledenvergadering KVOK in Haarlem. 

 
Zaterdag 20 september Wilhelminakerk Dordrecht  

     Gastheer is Bart Rodyns uit Leuven ( België) 
     Thema: het drukwindharmonium: 
     www.bartrodyns.be 
     Aanvang 14.00 uur 
     Organisatie: Kees Bax, Hans van de Weg, Rien Verwijs 

 
Zaterdag 18 oktober  Gezamenlijke vergadering Ned. Herv. Kerk Oudewater 

     Gastheer is Gerben Mourik 
     Thema: De sonates van Samuel de Lange sr. en jr. 
     Aanvang 14.00 uur 
     Organisatie: koepeloverleg 

 
Zaterdag 8 november Grote Kerk Dordrecht   

     Gastheren zijn Cor Ardesch en Jan Welmers 
  Thema: Orgelmuziek van Jan Welmers 

     Aanvang 14.00 uur. 
     Organisatie: Kees Bax en Rien Verwijs 
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6.  Begroting van afdeling Zuid-Holland-Noord  en afdeling Zuid Holland-Zuid 
 

Begroting voor het jaar 2014 
 
 

Afdeling Zuid-Holland-Noord, specificatie 
 

datum plaats kerk  A B C D Totaal 

18-01 Dordrecht Lutherse kerk  75 35 0 25 135 

22-02 Katwijk Vredeskerk  50 100 0 0 150 

12-04 Den Haag Elandstraatkerk   75 100 0 0 175 

24-05 Zoeterwoude Herv. Kerk   50 100 0 0 150 

27-09 Den Haag Lutherse kerk  200 200 50 0 450 

18-10 Oudewater Herv. Kerk  75 100 50 0 225 

22-11 Den Haag Bergkerk  50 100 0 0 150 

         

Subtotalen en Eindtotaal ZH-Noord:  575 735 100 25 1435 

 
Afdeling Zuid-Holland-Zuid, specificatie 
 

datum plaats kerk  A B C D Totaal 

18-01 Dordrecht Lutherse kerk  75 35 0 25 135 

15-02 Dordrecht Augustijnenkerk  150 75 0 0 225 

15-03 Rotterdam Open Hofkerk  100 0 0 30 130 

17-05 Delft Diverse kerken  150 0 0 50 200 

20-09 Dordrecht Wilhelminakerk  350 0 0 0 350 

18-10 Oudewater Herv. Kerk  100 0 0 0 100 

08-11 Dordrecht Grote Kerk  200 0 0 50 250 

         

Subtotalen en Eindtotaal ZH-Zuid:  1125 110 0 155 1390 
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Samenvatting: 
 

Afdeling   A B C D totaal 

Zuid Holland-Noord zie aparte 

specificatie 

 575 735 100 25 1435 

Zuid Holland-Zuid zie aparte 

specificatie 

 1125 110 0 155 1390 

Subtotalen en Eindtotaal Noord & Zuid:  1700 845 100 180 2825 

 
 

Toelichting bedragen in  euro’s 

A Honoraria/attenties/reiskosten 

B Kosten accommodatie 

C Materiaal, porti en telefoon 

D Overige kosten 

 
 

  

 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 
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