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In 2015 hielden we een ledenvergadering, namen we deel aan een contactdag met de 
afdelingsbesturen en aan een landelijke ledenvergadering. We organiseerden de 
studiedag Neo Barok en werkten mee aan de implementatie van de voorstellen uit de 
werkgroep Vernieuwing. 
 
Op 10 januari hielden we onze Algemene Ledenvergadering in de Petruskerk van 
Woerden. In de vergadering trad Alec Breunesse af als penningmeester, werd Gerben 
Budding benoemd als bestuurslid en nam Matthijs de rol van penningmeester over. Ad 
van pelt bespeelde het Batzorgel van de kerk en na een korte wandeling kregen we een 
demonstratie van de Vermeulen orgels van de Bonaventura kerk door Geerten Liefting. 
 
Op 31 januari namen onze secretaris deel aan een landelijke contactdag met 
bestuursleden van de andere afdelingen en het hoofdbestuur. Deze bijeenkomst vond 
plaats in De Rank in Nieuwegein. Na een orgelbespeling door Karel Demoet stond het 
rapport ‘Kansen bij krimp’ centraal, waarin mogelijke toekomstscenario’s beschreven 
zijn. 
 
Op 13 juni werd de landelijke Algemene Ledenvergadering gehouden in Groningen. 
 
Op 17 oktober organiseerden we een studiedag Neo Barok in de Barbarakerk van 
Bunnik. Gerben Mourik, Peter van Dijk, Bas de Vroome en Jan Koelewijn waren sprekers 
en/of spelers op deze interessante dag. Het was de eerste keer dat we een evenement 
combineerden met achtergrondartikelen in Het Orgel. Een verslag van de studiedag 
bevindt zich bij de stukken. 
 
 
Jaarplan 2016  
 
Op 24 september willen we opnieuw een uitvoerige studiedag organiseren, dit keer in 
Zaltbommel en met als onderwerp Samuel de Lange. Frits Zwart, Hugo Bakker en 
Gerben Budding zullen meewerken aan deze dag. 
 
Ook zal er een jaarvergadering belegd worden. 
 
Meerjarenplanning 
 
2017 Workshop rond Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, deze componisten worden 
in dat jaar herdacht. Gonny van der Maten heeft zitting in de Andriessen/ de 
Klerkstichting. We denken na over mogelijke aktiviteiten. 


