
Bestuurlijk jaarverslag 2019 van de Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici 
 
Hoewel de KVOK nog niet zo oud is, geldt dat natuurlijk wel als we haar voorgangers 
meenemen. En al vele jaren geven jaarverslagen in het kort een terugblik op de 
activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar. Veel zaken komen elke keer 
weer terug: de bladen, de jaarvergadering en de activiteiten van de afdelingen. Dat 
geldt ook voor dit jaarverslag dat deels een kopie is van voorgaande jaren. Maar ook 

nu zijn er natuurlijk weer zaken die volstrekt nieuw zijn en anders dan voorgaande jaren.  
Dat geldt bv voor de financiële administratie en de leden administratie.  Vele jaren werden de financiën 
voortreffelijk geregeld  door Cor Rooijackers, eerst als penningmeester en de laatste jaren als administrateur. Het 
ledenbestand werd uiterst secuur bijgehouden door Harco Clevering. Beiden besloten om per 31 december 2019 
te stoppen met hun werk. Ook vanaf deze plaats een woord van hartelijke dank voor hun grote bijdrage aan de 
KVOK. Het bestuur heeft deze gelegenheid aangegrepen om de administratie onder te brengen bij administratie 
kantoor Spoelman in Leens. Onze secretaris is met pensioen en zal de zaken, die voor de vereniging blijven, 
oppakken. 
Ook onze 3 websites zijn volledig vernieuwd, een flinke klus, die is opgepakt en gedaan door Han Leentvaar. Ze 
zijn nu weer up to date en het aantal mogelijkheden dat is meegenomen is aanmerkelijk groter geworden. 
 
Bestuur 
 
Bij de aanvang van het verenigingsjaar 2018 bestond het bestuur uit Henk Eijsenga (voorzitter), Hans Beek 
(secretaris), Rien Verwijs (penningmeester), Peter van der Zwaag, Jack Gardeniers  en Bert den Hertog. Gerwin 
Hoekstra liep al mee en werd in de Algemene Vergadering gekozen. Helaas moest Peter de laatste vergaderingen 
vanwege ziekte aan zich laten voorbijgaan. Zoals gewoonlijk vergaderde het bestuur een zestal keren regulier op 
de vaste vergaderplaats in  Nieuwegein. Daarnaast was er de jaarlijkse voorjaarsvergadering met de afdelingen en 
had in het najaar een heidag plaats, overigens gewoon in Nieuwegein. 
Op de reguliere vergaderingen kwamen de normale zaken aan de orde zoals financiën, organisatie ALV, voortgang 
werkgroepen etc. Hoewel Hans Beek zijn termijnen als secretaris er op had zitten, is hem gevraagd om nog een 
extra termijn te dienen; nu hij met pensioen gaat, heeft hij wat extra tijd en kan hij de overgang naar Spoelman 
begeleiden. De ALV heeft hier gelukkig mee ingestemd. Daarnaast is de aanvraag voor ANBI aan de orde 
gekomen. Helaas heeft de belastingdienst die aanvraag afgewezen, om voor ons onduidelijke redenen. In een 
later stadium kijken we er nog eens naar. Wat de themagroepen betreft loopt die over muziekbijdrages 
moeizaam. Dat komt mede omdat er allerlei lastige zaken zijn die opduiken  (eigendom teksten, melodieën, 
bewerkingen). 
De heidag vond in November plaats en had als doel om met het iets uitgebreide bestuur uitgebreid de 
gelegenheid te nemen om frank en vrij na te denken en discussiëren over de toekomst van onze vereniging. Dit 
alles onder leiding van onze oud voorzitter Rein van der Kluit. 
 
Afdelingen 
 
Op het niveau van de afdelingen is de KVOK zeer actief. In onze 12 afdelingen wordt een groot aantal activiteiten 
georganiseerd, van gezellige speelmiddagen tot bijeenkomsten met een groot educatief karakter. Dat bleek maar 
weer eens op de afdelingen dag in februari van het verslagjaar. Daar is geadviseerd om activiteiten wat meer op 
elkaar af te stemmen en om ook eens iets meer gezamenlijk te doen. Later dat jaar heeft het bestuur aangegeven 
de subsidies aan de afdelingen mede te laten afhangen van een drietal factoren: gezamenlijkheid (2of 3 
afdelingen doen met elkaar een activiteit), educatief karakter en inzet professionele musici (leden).  
De afdeling Zuid-Holland Noord heeft aangegeven aan het einde van het jaar geen bestuursleden meer te 
hebben; wel willen de huidige mensen het programma van de afdeling 2020 nog begeleiden. 
 
Jaarvergadering 2020 
 
Deze vergadering vond plaats in Steenwijk, waar orgelbouwer van Oeckelen centraal stond. Zijn orgels in de Grote 
Kerk en in de Kleine Kerk  werden bespeeld en Peter van Dijk gaf een boeiende lezing over deze fameuze familie 
van orgelbouwers. De liturgische invulling vond plaats onder leiding van Peter van der Zwaag en David de Jong 



van onze zustervereniging VGK, met wie we de dag gewoontegetrouw samen deden, afgezien van de 
huishoudelijke gedeeltes. Het slotconcert van Jochem Schuurman en David de Jong stond in het teken van Piet 
Post en Jacob Bijster. En daarna was er op de terrasjes nog ruime gelegenheid tot napraten!  
Het huishoudelijk gedeelte was vanwege de geluidsinstallatie helaas moeilijk te volgen. De vergadering verliep 
vlot zonder lange discussies. De stukken van secretaris en penningmeester kregen de goedkeuring van de 
vergadering. Gerwin Hoekstra ging nog eens uitgebreid in op ‘Fair Practise’: Dit beoogt een redelijke vergoeding 
te realiseren voor musici en zeker gesubsidieerde stichtingen etc. zullen daaraan moeten gaan voldoen 
 
Themagroepen 
Over de themagroep muziek bijdrages is al iets gezegd onder het kopje Bestuur. De Themagroep Studiedagen 
heeft zich bezonnen over haar positie en toekomst. Na gesprekken, ook met het bestuur, gaat men vol 
enthousiasme verder en is de groep bezig met een studiedag over Bätz in 2020. Wat betreft de rechtspositie, 
daarover rapporteert Jack Gardeniers. Overigens is ook dat een punt dat met verschillende (kerkelijke) 
denominaties wordt besproken. 
 
Externe betrekkingen 
 
De KVOK is een van de bewoners van het Huis van de Kerkmuziek, een platform van allerlei bestaande 
organisaties die actief zijn op het terrein van de Kerkmuziek. Zij doet dat vooral via de website, waarop zij allerlei 
activiteiten van de deelnemende instellingen/verenigingen verzamelt. Na het enthousiaste begin is nu een 
periode van bezinning aangebroken waarin de vraag komt in hoeverre het Huis haar activiteiten ontplooit. 
Er zijn contacten met het bestuur van het tijdschrift Laetare (voorheen Eredienstvaardig). Het idee om een keer 
een gezamenlijk nummer uit te geven met Muziek en Liturgiestaat op het programma.  
Met de VGK, de Vereniging van gereformeerde Kerkmusici, hielden we samen onze jaarvergadering (afgezien van 
het huishoudelijk gedeelte). De contacten zijn prima, maar een samengaan van beide verenigingen lijkt een stap 
te ver. 
Rien verwijs is namens de KVOK lid van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Leden en abonnementenbestand 
Uit de cijfers blijkt dat op 31 december 2018 was de stand 125 donateurs en 1609 leden. (totaal 1735) Op 
1 januari 2019 was het ledental, na de verwerking van de opzeggingen, 1559 leden en 123 abonnees 
(totaal 1682). Op 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 1544 en het aantal abonnee’s 123. (Totaal 
1667) Op 1 januari 2020 waren dat resp. 1497 en 115 (Totaal 1612) 
Per 31 december 2019 kende de KVOK drie leden van verdienste: Wim Kloppenburg en tevens de 
erevoorzitters Rein van de Kluit en Kees Hoeksma.  
 
Ten slotte 
 
Ook het afgelopen jaar heeft de KVPOK weer veel activiteiten ontwikkeld en zeker op dat punt kan het jaar als 
uiterst positief worden gezien. Dat geldt minder voor de financiële positie. Het verminderen van het aantal leden 
en de daarmee gepaard gaande rode cijfers in de jaarrekening zullen ons de komende jaren nopen tot forse 
besluiten. Daarbij komt de in veel kerken veranderende (verminderende?) positie van de organist. Dat zal de 
komende jaren veel vragen van bestuur en leden van de KVOK. 
 
Harderwijk, april 2020 
Henk Eijsenga, voorzitter 


