
Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 9 juni 2018 in Roermond 
(Bisdomgebouw, Swalmerstraat 100) 

Algemene Leden Vergadering van de KVOK 2018 

1. Opening en welkom

Hans Beek opent de vergadering met een woord van welkom en deelt mee dat Henk Eijsenga, de 

KVOK-voorzitter, op medisch advies de reis naar Roermond niet kon maken. Het gaat goed met 

het herstel van Henk, maar zo’n lange reis was medisch gezien niet verstandig. Als secretaris leidt 

Hans de vergadering. Hij wijst op de status van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in een 

vereniging. De ALV is qua besluitvorming het hoogste orgaan binnen een verenigingsorganisatie. 

2. Jaarrede voorzitter

De vergadeling luistert naar de jaarrede van de secretaris waarin hij het belang de 

verscheidenheid en de actualiteit aanstipt van het actualiteitenblad NotaBene en nader ingaat op 

een aantal actuele ontwikkelingen binnen de vereniging. De jaarrede is verschenen in NotaBene 

nr. 6 van 2018 

3. Vaststelling agenda

Mededelingen: 
Afzegging van Zuid-Holland Noord, Friesland, Piet van der Steen, Bert den Hertog, Peter 

Ouwerkerk, Ad Krijger. 

De voorzitter wijst op de gratis orgelkranten van Friesland en Noord-Brabant en hij meldt dat hij 
het afdelingsarchief van Gelderland bij de vorige penningmeester heeft opgehaald. Het 

hoofdarchief ligt nu bij het Nationaal Archief en de afdelingsarchieven zouden geschoond en 

toegankelijk bij de Historische Centra in de Provincie moeten komen te berusten. 

Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV binnengekomen  

4. Verslag ALV 2017 (ter vaststelling), bijlage zie www.kvok.nl
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen aangenomen en daarmee vastgesteld. 

5. Herdenking overleden collega’s, bijlage zie www.kvok.nl
De voorzitter noemt de namen van de overleden leden in 2017 en de vergadering herdenkt deze in 

een moment van stilte. 

6. Jaarverslag 2017 (ter vaststelling), bijlage zie www.kvok.nl
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen aangenomen en daarmee vastgesteld. 

7. Financiën
Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 en contributievoorstel 2019, bijlage zie www.kvok.nl  

Over de jaarrekening heeft de ALV enige vragen. De heer Maes Limburg, wijst op enige 

inconsequenties en kleine optelfouten. Dat staat niet netjes. Maar hij is blij dat met eerdere 
opmerkingen van zijn kant iets gedaan is en verbeteringen zijn doorgevoerd. Wel zou hij graag de 

personeelskosten onder een noemer zien worden geplaatst. Frans Dijkstra vindt de huidige notering 

wel helder. Bovendien kun je nu goed zien wat de verschillende uitgaven kosten. Ook worden er 

opmerkingen gemaakt over de hoogte van de vervoerskosten. De administrateur geeft een 
toelichting. De begroting 2019 geeft een behoorlijk tekort. Kijk je op langere termijn dan dreigt een 

negatieve spiraal. Dat moeten we voorkomen. Maar we hebben te maken met vergrijzing en verlies 

van leden. Dit alles brengt het bestuur er toe om de ALV voor te stellen, een trendmatige verhoging, 
zoals ook op voorgaande ALV’s besloten ook voor 2019 toe te passen teneinde het verlies zo klein 

mogelijk te laten zijn. De heer Maes voert aan dat we een grote algemene reserve hebben. Die 

kunnen we in ongeveer 13 jaar zonder contributieverhoging afbouwen. Maar brengt de voorzitter 

naar voren:  we zijn niet alleen een vereniging maar ook werkgever en ondanks het feit dat wij voor 
ziekte verzekerd zijn, wil zij graag een potje houden voor calamiteiten. Bovendien wordt uit die 

reserve ook een aantal andere dringende zaken betaald zoals de vernieuwing van de website en de 

kosten van de themagroepen. De heer Maes geeft het idee mee om deze kosten als een reservering 



mee te nemen. Alles afwegende besluit de vergadering unaniem het voorstel van het bestuur om de 
contributie met 2 euro te verhogen aan te nemen. 

8. Bestuursverkiezing.

De voorzitter ligt de voorstellen aangaande de herverkiezing van de heer Gardeniers en de 

benoeming van de heer Verwijs als penningmeester toe. Volgens het rooster van aftreden is 

reglementair aftredend de heer Jack Gardeniers. Volgens artikel 3, lid 3 kan de heer Gardeniers 

voor een derde termijn worden herkozen wanneer het hoofdbestuur hem hiervoor voordraagt en de 

ALV hiermee instemt. Gelet op de verdeling binnen het bestuur naar achtergrond stelt het 

hoofdbestuur voor de heer Gardeniers te herbenoemen. De heer Gardeniers vertegenwoordigt het 

rooms-katholieke deel van de leden en is goed ingevoerd in de rooms-katholieke liturgische wereld. 

De heer Rooijackers is per 1 januari afgetreden als penningmeester. De heer Verwijs heeft de 

functie vanaf dat moment a.i. waargenomen. Het bestuur stelt voor de heer Verwijs als 

penningmeester te benoemen. De door deze bestuurswisseling ontstane vacature wacht nog op 

invulling. De achtergrond van de benoeming van de penningmeester ligt in het voornemen van de 

KVOK om de ANBI status aan te vragen. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze status is de 

toepassing van het Governance principe dat beleid, bestuur en uitvoering niet in een hand moet 

liggen. Rooijackers heeft er voor gekozen om als administrateur aan te blijven en daarmee zijn 

bestuurszetel op te geven.  

Namen met (tegen)kandidaten voor de vacatures zijn niet ingediend en de vergadering stemt 

unaniem in met de voorliggende bestuursvoorstellen. De voorzitter dankt vervolgens de heer 

Rooijackers voor de uitnemende wijze waarop hij vele jaren, onder soms moeilijke 

omstandigheden, het penningmeesterschap heeft ingevuld. De vereniging is hem veel dank 

verschuldigd. Een warm applaus van de leden ondersteunt dit dankwoord. 

9. Themagroepen (stand van zaken)
Rien Verwijs vertelt over de de voortgang van de themagroep activiteiten. Hij wijst op de 

landelijke activiteiten in sept. en okt. Ook wil de werkgroep nieuw leven inblazen op de website. 

Maar de werkgroep legt graag voor de komende jaren de organisatie van landelijke activiteiten 

weer in de handen van de afdelingen. Darbij is financiële door het bestuur en inhoudelijke 

ondersteuning door de werkgroep mogelijk bij het indienen van goede plannen, het liefst voor 1 

oktober. Geurts (Limburg) wijst op het vrijkomen van gelden van afdelingen die niet alles nodig 

hebben. Maters wijst nog op de mogelijkheid van het vragen van subsidies en sponsorring, ook in 

het kader van het ANBI verhaal. 

Peter van der Zwaag vertelt over de themagroep bladmuziek. Het uitgangspunt is het verzamelen en 

doorgeven van muziekbijdragen van leden voor leden. De werkgroep bestaat uit Jaap den Besten, 

Wim de Just en Frans Dijkstra. De oproep is om materiaal op te sturen ter publicatie op de website. 

Maar ook elders zijn er initiatieven voor het publiceren van geschikt materiaal ter ondersteuning 

van de liederen van het Liedboek 2013. Maar die zijn ten dele ook commercieel. De Kort wijst op 

de voorgenomen uitgaven van het Boekencentrum en het initiatief van Henk Lemckert. Verder 

wijst hij op de vergoeding voor de componisten en aspecten van auteursrechten. Er is dan ook een 

spanningsveld wanneer de KVOK bijdragen open op de site zouden worden geplaatst en voor 

iedereen toegankelijk.   

10. Besluitvorming rond de bladen

Op de ALV van 2018 heeft het bestuur het idee naar voren gebracht om de bladen Het Orgel en 

Muziek & Liturgie samen te voegen tot een verenigingsorgaan. Op dezelfde vergadering 

brachten de hoofdredacteuren hun argumenten naar voren om  niet over te gaan tot een 

samenvoeging. De voorzitter riep toen de leden op om ook hun mening inzake dit punt naar 

voren te brengen. Dat hebben veel leden gedaan. 28 reacties kwamen binnen waarvan 25 die het 

eens waren met het standpunt van de hoofdredacteuren en 3 die het voorstel van het bestuur 

onderschreven. Alle reacties inventariserend is het bestuur tot de slotsom gekomen om het 

bestuursvoorstel voorlopig op te schorten.  

11. Actuele zaken vanuit de leden

Leden hebben vraagtekens gezet bij het verschijnen van de Noorlander advertentie. Er is begrip 

voor het argument dat men makkelijker en goedkoper kan studeren, er is geen begrip voor het 

idee dat een Hauptwerk-orgel een ambachtelijk orgel zou kunnen vervangen. Maar dat is ook niet 

de bedoeling zegt de voorzitter en dat is nog eens nader afgesproken in een gesprek met 

Noorlander. Niettemin zijn sommige begrippen in de advertentie dubbel uit te leggen en zijn niet 

eenduidig. Aan de andere kant kun je – en moet ook niet willen – de ontwikkelingen 

tegenhouden. Bovendien kunnen de instrumenten elkaar versterken en promoten. Clevering, 

Dijkstra, Geurts en Maters mengden zich in de discussie.  



12. Rondvraag
Een vrolijke noot lanceerde Geurts door te stellen dat hij de Limburgse vlaai had gemist. Dijkstra 

wil, wanneer we in een uithoek van Nederland zitten, later beginnen met vergaderen en Maes sloot 

de vergadering af met het bestuur te complimenteren voor het gevoerde beleid ook in financieel 

opzicht. 

13. Sluiting

De voorzitter sloot precies op de slottijd van 13.30 uur de vergadering 

Hans Beek 

Secretaris KVOK 

Het muzikale gedeelte van de Algemene Vergadering werd verzorgd Jean-Pierre Steijvers, Rogér van Dijk 

en Johan Zoutendijk. Vic. Ed Smeets leidde het middaggebed. 

Achtereenvolgens konden we kennismaken met het Louvigny/Robustelly/Verschueren-orgel  in de 

Caroluskapel, het Franssen orgel in O.-L.-V. Munsterkerk en het Verschuren orgel in St.-Christoffel 

Kathedraal. Al deze orgels werden van een deskundige toelichting voorzien van Rogér van Dijk met 

assistentie van Johan Zoutendijk en daarna gepresenteerd door Jean-Pierre Steijvers, bijgestaan door twee 

registranten. De organist liet de orgels met uitgekiende literatuurwerken in alle aspecten horen, onder soms 

moeilijke omstandigheden want de kerken waren gewoon voor het andere publiek geopend. Vicarus Ed 

Smeets leidde een zeer passend en indrukwekkend middaggebed met mooie en zorgvuldig gekozen 

liederen die hij voorbeeldig met de aanwezigen zong, ondersteund door het dragende orgel van de 

Caroluskapel. 


