
Jaarverslag KVOK afd. Utrecht en Z.O. Flevoland verenigingsjaar 2010 

Het jaar 2010 is het jaar waarin het samenwerkingsverband tussen de voorm. KNOV en GOV  wordt 

gecontinueerd. Sommige activiteiten gaan op de traditionele manier verder, bijv. een jaarlijkse 

orgeltocht te voet of op de fiets. Andere evenementen zijn nieuw, zoals de St. Maartenszangmiddag 

in de Willibrordkerk te Utrecht. We zoeken naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij wat er onder de leden aan behoefte is. Aan de leden dan ook de vraag: laat ons s.v.p. weten waar 

we zaken kunnen verbeteren. Zo willen we ook gaan kijken of we kunnen samenwerken met andere 

organisaties. Er wordt gekeken wat we bv. samen kunnen doen met de Stichting Utrecht Orgelland 

en ook evt. toenadering tot de NSGV. In het begin van het jaar is de samenvoeging met de regio 

Flevoland na een voorzet door het hoofdbestuur een feit geworden. Natuurlijk moet die 

samenwerking nog wat meer concreet worden.  

We kregen een overlijdensbericht van twee leden: Wim Verburg overleed op 30 juni in de leeftijd van 

44 jaar. Hij was jarenlang sterk betrokken bij de vereniging, ook als bestuurslid, en zijn orgelwebsite 

met duizenden disposities en foto’s  geniet landelijke bekendheid. Op 12 juli overleed Nico 

Karsemeijer in de leeftijd van 85 jaar. Hij was jaren bestuurslid en ook voorzitter van GOV-kring 

Utrecht.  

Het afdelingsbestuur is een paar keer bijeen geweest. Er wordt vergaderd in een prima sfeer. 

Hieronder chronologisch de activiteiten van het verenigingsjaar 2010. 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 20 maart in de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35 te 

Utrecht. Het De Koff-orgel werd gepresenteerd door organist Wilfred Folmer. 

Op 26 juni vond de Orgeldag plaats in De Bilt, Blauwkapel en Utrecht.  Dit was een gezamenlijk 

initiatief van de Stichting Utrecht Orgelland, de Stichting Ruprechtorgel Tuindorpkerk en de KVOK 

afdeling Utrecht-Flevoland. Het programma voorzag in een deskundige toelichting op de orgels en 

vervolgens een bespeling door vakorganisten, t.w. David Jansen, Tomás Flégr, Peter van Dijk en 

Willeke Smits.  

Op 12 september was er de Nationale Orgeldag die onderdeel is van de Nationale Monumentendag. 

In Amersfoort kon men deelnemen aan een tocht langs de orgels van de Joriskerk, St. Fr. 

Xaveriuskerk, Oud Ger. Gemeente, Ev. Lutherse kerk, kapel Oud Katholieke kerk en Emmauskerk. De 

orgels werden toegelicht door organist/musicoloog Hein Hof.  

De St. Maartenszangmiddag op 6 november mag geslaagd worden genoemd. In de St. Willibrordkerk 

in Utrecht konden deelnemers de hele middag of een deel ervan de liederen meezingen. In een voor 

de gelegenheid samengesteld boekje zijn liederen verzameld over verschillende Utrechtse heiligen, 

zoals  St. Nicolaas, St. Maarten e.a. Diverse organisten hadden zich aangemeld om de begeleiding van 

de liederen voor hun rekening te nemen.  
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