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Bestuurlijk jaarverslag 2020
van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

Afdelingen

DRENTHE - Leo Ridderbos 
| Ballastweg 15 | 7741 ZM 
Coevorden | 
0524-51 74 61 | leo.
ridderbos@gmail.com

FRYSLÂN - Jelle Rollema | 
Buorren 29 | 9014 CD | 
Tersoal | 0515-521261 | 
j.rollema@planet.nl

GELDERLAND - Danny 
Koschinski | Nachtegaalstraat 
108 | 
7481 AV Haaksbergen | 
053-5742980 | secretaris-
gelderland@kvok.nl

GRONINGEN - Ties Wildeboer | 
Wethouder Huismanlaan 34 | 
9902 LR Appingedam | 0596-
682956 | tieswildeboer@
home.nl

LIMBURG - Ferdinand Fahner 
| Kasteel Daelenbroeckstraat 
60 | 6043 XR  Roermond | 06 
1288 2125 |  

ffahner@hetnet.nl

NOORD-BRABANT - Rens Swart 
| Perzikgaarde 7 5103 EH 
Dongen | 
0162 31 31 91 | 
l.m.th.swart@planet.nl

NOORD-HOLLAND - Ton Schoen 
| Vincent van Goghweg 8 
| 1506 JC Zaandam | 06-
10013555 l  a.schoen7@
kpnplanet.nl

OVERIJSSEL - Bastiaan Nuijen 
| Pastoor Schnei derstraat 7 | 
7545 CM Boekelo | 
053-4303029 | 
kvov.overijssel@gmail.com 

UTRECHT en FLEVOLAND 
ZUID-OOST 
Leendert Verduijn | Johann 
de Wittlaan 19 | 2805 CM | 
Gouda| 
eendertverduijn@hotmail.com

ZEELAND - Bert Geleijnse | 
Torenstraat 45 | 4353 AB | 
SEROOSKERKE | 
0118 591016 | 
kvokzeeland@gmail.com

ZUID-HOLLAND - Peter van 
de Minkelis | Rijshoutstraat 
33 | 3361 ET SLIEDRECHT | 
apvdminkelis@hetnet.nl

Het jaar 2020 is ontegenzeggelijk 
het coronajaar geworden. Neder-
land viel in het begin van het jaar 
door de besmettingen met het CO-
VID-19-virus eigenlijk helemaal stil 
en belandde in de zogenaamde 
eerste golf. Het leven van alledag 
werd ruw onderbroken. Dat gold 
zeker ook voor het kerkelijk leven 
en het muziekleven. Erediensten 
vielen uit, evenals concerten en 
lespraktijken. En niet in de laatste 
plaats werden ook de afdelings-
activiteiten nagenoeg stopgezet. 
Het was een onwennige en verve-
lende tijd. Hoewel er gedurende 
de zomer zich even een verlich-
ting aankondigde, vielen we na 
de vakantieperiode al weer gauw 
terug in allerlei hernieuwde lock-
down maatregelen. Kerkorganis-
ten kregen te maken met nieuwe 
fenomenen. Denk aan de online-
kerkdiensten, streaming op You-
Tube, begeleiden van een zanger 
of een groepje zangers. De lofzang 
werd op vele manieren voortgezet 
maar alleen al het gemis van de 
gemeentezang was erg ingrijpend. 
Vele kerkgangers verklaarden dat 
ze de gemeentezang het meest 
misten. 
In de KVOK-afdelingen werden de 
activiteiten node gemist. Die acti-
viteiten zijn, afgezien van de edu-
catieve en vormende aspecten, 
erg belangrijk voor het onderhou-
den van de onderlinge ledencon-
tacten. Aan het eind van het jaar 
waren er nog niet zoveel lichtpunt-
jes, behalve het feit dat de eerste 
vaccins beschikbaar kwamen. De 
belangrijkste ontwikkelingen in 
2020 deden zich in de KVOK voor 
op het gebied van de interne orga-
nisatie en bij onze tijdschriften.
 
Bestuur
Bij de aanvang van het verenigings-
jaar 2020 bestond het bestuur uit 
Henk Eijsenga (voorzitter), Hans 
Beek (secretaris), Rien Verwijs 

(penningmeester), Peter van der 
Zwaag, Jack Gardeniers, Bert den 
Hertog en Gerwin Hoekstra. 
Op 20 september, in de periode 
van enige corona-versoepelingen, 
kon de Algemene Ledenvergade-
ring worden gehouden, weliswaar 
met mondkapjes en anderhalve 
meter-afstand. Van het bestuurs-
lid Peter van der Zwaag werd af-
scheid genomen, Peter Kranen-
burg nam zijn plek in. 
Op de reguliere vergaderingen, 
die opeens online werden gehou-
den, kwamen de normale zaken 
aan de orde, zoals financiën, or-
ganisatie ALV en voortgang werk-
groepen. Een belangrijk punt was 
steeds de corona-ontwikkelingen. 
Die hadden zowel een gunstig als 
ongunstig effect op de financiën en 
deze effecten hielden elkaar min of 
meer in evenwicht. 
De ZomerAgenda, traditioneel ge-
vuld met vele orgelconcerten, kwam 
vanwege het gebrek daaraan niet 
uit. 

Afdelingen
Ook de afdelingen hadden enorm 
te lijden van de coronamaatrege-
len. Op enkele hoge uitzonderin-
gen na werden alle geplande ac-
tiviteiten geschrapt. Dat was een 
fikse aderlating, die niet kon wor-
den gecompenseerd. Wat opviel 
bij de eerste programmering van 
de afdelingen was de intentie van 
de afdelingen om bij de opzet van 
de activiteiten rekening te houden 
met de drie voorwaarden die het 
hoofdbestuur had gesteld name-
lijk: gezamenlijkheid (twee of drie 
afdelingen organiseren met elkaar 
een activiteit), educatief karakter 
en inzet professionele musici (le-
den). 
De afdelingen Zuid-Holland Noord 
en Zuid-Holland Zuid fuseerden 
per 1-1-2020 tot de afdeling Zuid-
Holland. Met name het bestuur 
van Zuid-Holland Noord kan terug-

zien op een mooie periode met af 
en toe spraakmakende activitei-
ten.

Jaarvergadering 2020
Deze vergadering vond plaats in 
Amersfoort in de Magnuskerk, 
ook dit jaar weer samen met de 
Vereniging van Gereformeerde 
Kerkmusici. Het was een sobere 
bijeenkomst met de respectieve-
lijke huishoudelijke vergaderin-
gen van de beide verenigingen en 
een gezamenlijke afsluiting, die 
werd verzorgd door Anje de Heer 
en Gerwin Hoekstra. Zij gingen in 
op het onderwerp ‘Kerkmuziek 
in coronatijd’. Anje de Heer had 
een onderzoek gedaan naar hoe 
kerkgangers de ‘coronadiensten’ 
ervoeren. Het gemis van de ge-
meentezang was het meest ge-
noemde punt. Gerwin Hoekstra 
vertelde over zijn ervaringen als 
organist van de Grote Kerk van 
Leeuwarden. Daar werden de 
diensten op YouTube uitgezonden 
en je kon zien welke onderdelen 
van de dienst de meeste mensen 
trokken. 

Themagroepen
Ook de themagroepen waren door 
corona zeer beperkt in hun moge-
lijkheden en activiteiten. De the-
magroep Muziek trof voorbereidin-
gen om de eerste muziekbijdragen 
op de website plaatsen. ‘Leden 
voor leden’ heet het project en 
alleen leden en abonnementhou-
ders kunnen na registratie de mu-
ziekbijdragen bekijken. 
De themagroep Jaarkalender en 
Studiedagen was door de pan-
demie ook zeer beperkt in haar 
mogelijkheden. De studiedag over 
de orgelmaker Bätz kwam te ver-
vallen. 

Externe betrekkingen
De KVOK is een van de bewoners 
van het Huis van de Kerkmuziek, 
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een platform van allerlei bestaan-
de organisaties die actief zijn op 
het terrein van de kerkmuziek. 
Met de VGK, de Vereniging van ge-
reformeerde Kerkmusici hielden 
we samen onze jaarvergadering 
(afgezien van het huishoudelijk 
gedeelte). De contacten zijn prima 
en er is veel uitwisseling van idee-
en en mogelijkheden. Zo wordt er 
over nagedacht om de muziekbij-
dragen van de bladen Eredienst 
en Muziek & Liturgie uitwisselbaar 
te laten zijn, waarbij er nieuwe ge-
zamenlijke uitgangspunten en cri-
teria worden geformuleerd. 
Rien Verwijs is namens de KVOK 
lid van de Commissie Orgelzaken 
van de Protestantse Kerk in Ne-
derland.

Interne organisatie
2020 was het eerste jaar van de 
samenwerking met het admini-
stratiekantoor Spoelman. Daar is 
zowel onze ledenadministratie als 
de financiële administratie en de 
koppeling tussen deze administra-
ties ondergebracht. Alhoewel het 
een lastige klus was om de syste-
men over te zetten en er zich ook 
een aantal kinderziekten voorde-
den, kunnen we al met al consta-
teren dat de nieuwe werkwijze aan 
de verwachtingen voldoet. Met de 
nu gehanteerde werkwijze en de 
daarbij passende software kun-
nen we beter ons actuele leden-
bestand en de financiële situatie 
monitoren.

Digitalisering
Terwijl onze nieuwsbrief NotaBene 
al een tijdje digitaal verschijnt, 
zijn in 2020 de voorbereidingen 
getroffen om Het Orgel en Mu-
ziek & Liturgie vanaf het fusiejaar 
2009 digitaal aan te bieden. Van-
af 1 januari 2021 kunnen leden 
en abonnementhouders van de 
KVOK, na registratie, deze publi-
caties inzien. Dat is een enorme 
stap voorwaarts inzake de verdere 
digitale beschikbaarheid van onze 
bladen.

Leden en abonnees
Op 1-1-2020 heeft de KVOK een 

ander ledenadministratiemodel 
ingezet. Daardoor zijn de cijfers 
van de voorgaande jaren niet he-
lemaal 1 op 1 te vergelijken met 
de cijfers beginnende in 2020.
Op 1 januari 2020 startten we 
met 1497 leden en 115 abonnees 
(totaal 1612). In 2020 zijn er 22 
leden overleden, hebben 50 leden 
en 3 abonnees hun lidmaatschap 
opgezegd en werden 44 nieuwe le-
den en 3 abonnees verwelkomd .
Een aantal abonnementhouders 
stond in de oude administratie 
abusievelijk nog als lid vermeld, 
dit is hersteld. Derhalve bedraagt 
op 1 januari 2020 het aantal le-
den 1457 en het aantal abonne-
menthouders 127 (totaal 1584).  
Per 31 december 2019 kende de 
KVOK drie leden van verdienste: 
Wim Kloppenburg en de erevoor-
zitters Rein van der Kluit en Kees 
Hoeksma. 

Ten slotte
Het afgelopen jaar heeft volle-
dig in het teken gestaan van CO-
VID-19. De samenleving kwam tot 
stilstand en dat heeft met name 
gevolgen gehad voor het afde-
lingswerk. Met het digitale contact 
kon het bestuurlijke en admini-
stratieve werk doorgaan, maar het 
was verre van ideaal. 
Het jaar werd financieel afgeslo-
ten met een klein plusje, maar de 
begroting en de werkelijke cijfers 
liepen behoorlijk uit de pas. Extra 
kosten vanwege corona werden 
gecompenseerd met minder uitga-
ven vanwege datzelfde virus. Het 
aantal leden nam weer af maar 
minder dan in andere jaren. De 
belangrijkste oorzaak daarvan is 
de vergrijzing. De grootste uitda-
gingen voor het komende jaar zijn 
de verdere corona-ontwikkelingen, 
toekomstvisie en het onderwerp 
digitalisering. Daarbij moet het 
verloop van de financiën, zowel 
op korte, middenlange en lange 
termijn nauwlettend in de gaten 
worden gehouden.

Hans Beek, secretaris
Zuidhorn, juni 2021
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www.garrelsorgelmaassluis.nl 
www.facebook.com/garrelsorgel

  KEES van EERSEL – Improvisaties Psalmen
JAAP KROONENBURG 

REITZE SMITS
TOON HAGEN

LEO van DOESELAAR – Bach-herdenking
HAYO BOEREMA – Grote Orgelmis – J.S. Bach, mmv 

Laurens Collegium Rotterdam olv Wiecher Mandemaker
PETRA VEENSWIJK 

JAAP ZWART – Verzoekprogramma
JAAP KROONENBURG – Hommage aan Feike Asma

EUWE en SYBOLT de JONG – Vierhandige bewerkingen Bach-cantates
JAAP KROONENBURG – Kerstconcert bij kaarslicht

5 jun
19 jun
3 jul

17 jul
31 jul  

14 aug

28 aug
11 sep

 25 sep
9 okt

18 dec

De concerten vinden plaats onder voorbehoud  
 van COVID-19 maatregelen.  
   Actuele informatie vindt u op:


