
 

Toelichting op de voorgestelde organisatieverandering  

 

Bestuur 

 Het bestuur heeft als taak een nieuwe, goed omlijnde visie (en daaruit voortvloeiend beleid) 

te ontwikkelen en deze voortdurend bij te stellen. Zijn we me bezig. We staan voor Het 

instrument Orgel, de Beroepsgroep en de Orgelcultuur. En de Kerkmuziek gerelateerd aan het 

Orgel. 

 Het bestuur zal moeten bouwen aan een uitgebreid netwerk, niet alleen binnen, maar zeker 

ook buiten de ’orgelwereld’ om het in standhouden van de orgelcultuur nationaal te kunnen 

agenderen. ISOK, Huis van de Kerkmuziek, Overheid (Landelijk en Regio), Kerkelijke 

authoriteiten, Hoeft niet alleen door het bestuur uit te voeren maar ook een goed ingevoerd 

lid (met een bijzondere aanstelling), Media, Regeling Kerkmuziek 

 De redactie van bladen en websites moet nauw aangesloten zijn bij alle veranderingen. Dit 

heeft gevolgen voor de inhoud en behandeling van de veranderingen. Waar zijn de 

werkgroepen mee bezig. 

 Het bestuur zal moeten nadenken over een betere manier van meten om te kunnen weten 

wat er leeft onder haar leden en buiten de vereniging en zo pro-actief te kunnen reageren op 

ontwikkelingen. Een belangrijke rol voor de website. De website kan beter georganiseerd. 

Overleg met de redactie naar meer journalistiek en opinierend. Tijdschrift voor oude muziek 

link naar actuele series.   

 Het bestuur zal ook op financieel gebied op zoek moeten naar alternatieve 

inkomensbronnen. Deze kunnen samenhangen met nieuwe taken die de vereniging kan 

oppakken. Kunnen we niet gesteund worden door de overheid. Kerken staan onder druk. 

Daarmee ook de orgelcultuur. Eventueel Europese subsidies. Producten waar we geld aan 

kunnen overhouden bv congres, publicaties 

 De voorzitters van de werkgroepen zullen nauw moeten afstemmen met het bestuur, zodat 

deze de ontwikkelingen goed kan volgen. Wisselwerking tussen bestuur (beleid) en uitvoering 

(werkgroepen) en redactie 

 

Werkgroep orgel 

 De wergroep orgel zal moeten gaan bouwen aan een digitaal documentatiecentrum, dat via 

internet ontsloten kan worden. Een voorkant, platform voor alle informatie op orgelgebied. 

Redacteuren ogelbouw, Vrijwilligers uit de afdelingen. Mobiliseren van mensen, kennis en 

activiteiten.  



 De werkgroep orgel zal noviteiten, nieuwe inzichten die relevant zijn, zowel in restauratie als 

nieuwbouw, moeten monitoren en er verslag van doen. Coordinerende rol voor ons 

tijdschrift Het Orgel 

 De werkgroep orgel zal een positie moeten verwerven als adviesorgaan voor derden (kerken, 

overheden, orgelbouwers enz.). Richt een adviespoot op voor (kerkelijke) orgeleigenaars. 

Adviesloket (met uurtarief) 

 

Werkgroep organisten en cantores 

Aspecten hierbij zijn  

 bemiddeling tussen vraag en aanbod 

 educatie op alle niveaus en education permanente 

 Arbeidsvoorwaarden (bv vacaturesite) 

 

Bedenk hierbij ook producten die geld opleveren 

 

 De werkgroep O&C zal een database met docenten aan moeten leggen, waar vraag en 

aanbod elkaar kunnen vinden. 

 Vanuit deze werkgroep zal ook de opleiding tot kerkmusicus 3 georganiseerd moeten 

worden. 

 De werkgroep O&C zal diverse trainingen ontwikkelen die periodiek georganiseerd worden 

voor beroepsmusici. Te denken valt aan diverse vaardigheidstrainingen, intervisiegroepen, 

training op het gebied van zelfstandig ondernemerschap enz. 

 Deze werkgroep zal ook contact met de arbeidsmarkt tot stand moeten brengen en zo vraag 

en aanbod op werkgelegenheidsgebied moeten ondersteunen. 

 Voor beroepsleden zal deze wergroep ook als vraagbaak moeten dienen op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en aanverwante onderwerpen. 

 

Werkgroep muziek 

Een knop op de website voor de Nederlandse Kerkmuziek. (op de manier CPDL of IMSLP) 

Uploaden van uitgewerkte muziek. Traffic op de website.   

  Dit geldt ook voor educatief materiaal. (Kerstmateriaal, popnummers ed.)  

  Platform voor uitgevers  

  Bemiddelen   

  

 Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van een bibliotheek aan 

kerkmuziek, die de leden zelf kunnen uploaden en downloaden. Een motet dat cantor A 

upload bij een gezang kan cantor B downloaden en gebruiken. 

 Ook zal deze werkgroep een dergelijke bibliotheek inrichten en beheren van educatief 

materiaal, dat docenten in hun lespraktijk kunnen gebruiken. Voor zover niet rechtenvrij zal 

deze bibliotheek een opsomming geven van uitgaves, met een beknopte beschrijving van 

haar inhoud en gegevens van de uitgever. 

 Tenslotte zal deze werkgroep scannen wat er uitgebracht wordt aan relevante muziek en 

literatuur en dit in een overzicht toegankelijk maken. 

 

Werkgroep jaarkalender 

  Meer structuur en afstemming van de afzonderlijke met name afdelingsactiviteiten 

  Uit iedere afdeling een vertegenwoordiging 



  Link met de bladen 

  Herhaling van activiteiten door heel Nederland 

  Lange termijn van ten minste 2 jaar of beter zelfs 3 jaar   

 

 De werkgroep jaarkalender zal in een 3-jaarlijkse cyclus (die jaarlijks bijgesteld en/of 

aangevuld wordt) thema’s vaststellen, die aansluiten bij de actualiteit en bij de behoeftes van 

de leden. 

 Binnen het kader van de gekozen thema’s zal deze werkgroep activiteiten uitzetten en 

daarmee de jaarkalender gestalte geven. De activiteiten moeten vernieuwend en divers zijn 

en aansluiten bij zowel behoeftes van vakmusici als amateurmusici. 

 De komst van de werkgroep jaarkalender stelt de vraag hoe we om zullen gaan met de 

huidige regiostructuur. Hierzien we drie mogelijkheden voor: 

o De huidige afdelingsstructuur blijft bestaan, de voorzitters nemen deel aan een 

halfjaarlijks overleg binnen de Werkgroep Jaarkalender. 

o De huidige afdelingsstructuur wordt aangepast naar een regiostructuur met 5 

regio's, de voorzitters maken deel uit van de Werkgroep Jaarkalender. 

o De huidige afdelingsstructuur wordt losgelaten, daarvoor in de plaats komt de 

Werkgroep Jaarkalender, die zowel landelijke als regionale activiteiten plant. 

 

 

Wanneer de werkgroepen nader ingevuld zijn rollen daar als vanzelf de nodige taken uit. Zoek daar relevant 

KVOKers bij qua kennis, ervaring en belangstelling 

Richt de structuur in zodat anderen (de leden) de content kunnen vullen 

 

 

 

 

 

 


