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Verslag Algemene Ledenvergadering 
van de KVOK op 4 september 2021

1. Opening en welkom
Voorzitter Henk Eijsenga heet de aanwezigen welkom en memoreert 
dat de omstandigheden gelukkig weer wat normaler zijn geworden. Jan 
van den Brand wordt bedankt voor het orgelspel tijdens het morgenge-
bed en voor de organisatie van deze dag.

2. Jaarrede voorzitter
Enkele punten uit de jaarrede van de voorzitter: hoe zal het verder gaan 
na corona? De praktijk van het leven is niet te voorspellen. We zijn toch 
blij dat we hier in Apeldoorn kunnen vergaderen. Het is de laatste jaar-
rede van voorzitter Eijsenga. Tijd om even terug te kijken. Bij het begin 
van zijn voorzitterschap waren er problemen en die zijn er nog steeds. 
Neem de financiële zorgen. Daar zijn we met creatieve middelen mee 
omgaan. Steviger ingrijpen was nog niet nodig. Maar de vooruitzichten 
zijn niet rooskleurig. Er moet wel wat gebeuren. De jonge bestuursle-
den is gevraagd na te denken over de toekomst. “‘Maar laat ik niet te 
somber eindigen’: er zijn nog genoeg interessante en hoopvolle ontwik-
kelingen.” Met deze woorden opende de voorzitter de algemene jaar-
vergadering. De rede van de voorzitter is in deze NotaBene integraal 
opgenomen.
 
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
Afzeggingen: Rein van der Kluit, afdeling Drenthe, Piet van der Steen, 
Ties Wildeboer.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag ALV 2020 (ter vaststelling)
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Herdenking overleden collega’s 
Henk noemt de namen van de in 2020 overleden collegae en de verga-
dering herdenkt hen met een kort moment van stilte. 

6. Jaarverslag 2020 (ter vaststelling)
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

7. Financiën
• Balans en winst- en verliesrekening 2020, begroting 2022 en contri-
butie 2022
Penningmeester Verwijs licht de hoofdzaken toe. 
Inzake de balans en de winst- en verliesrekening: de financiën zijn 
immer een bron van zorg en aandacht. Door corona lopen de begro-
tings- en de exploitatiecijfers van 2020 behoorlijk uiteen. Zo hebben we 
minder uitgaven, omdat de afdelingen nagenoeg stil kwamen te liggen, 
maar ook advertentie-inkomsten zijn erg gedaald. Bij een normale gang 
van zaken hebben we een verlies van tussen de 5.000-10.000 euro, nu 
was er uiteindelijk zelfs een klein plusje.
De begroting 2022 is opgesteld aan de hand van de ervaringscijfers 
van de voorgaande jaren. Steeds moeten we door het verlies van le-
den met minder inkomsten rekenen. Een strakke begrotingsdiscipline 
is noodzakelijk om de financiën op elk moment te kunnen monitoren en 
eventueel bij te stellen. 
Vanuit de vergadering worden vragen gesteld over de IB47-regeling 
(Boukes) en de toegevoegde waarde van Bureau van Vliet. Kunnen we 
dat zelf ook doen (Kranenburg)? Verwijs: de IB47-regeling heeft met 
belastingafdracht te maken en de acquisitie van de advertenties is zeer 
specialistisch en arbeidsintensief werk. 
Betreffende het verschil in de kostenopvoering van Het Orgel en Mu-
ziek & Liturgie (Ouwerkerk) legt Verwijs uit: omdat de hoofdredacteur 
van Het Orgel werknemer van de KVOK is, zijn zijn loonkosten apart 
opgenomen en niet als onkosten van het blad opgevoerd. Is er rekening 
gehouden met de structurele daling van het aantal leden (Den Hertog)? 
Verwijs: Ja.
Na deze toelichtingen keurt de vergadering de begroting goed, tevens 
inhoudende een trendmatige verhoging van de contributie, waartoe in 
eerdere algemene ledenvergaderingen al is besloten. 
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ds. Corma Baas, voorgangster van het morgengebedJan van den Brand, organist bij het morgengebed
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• Bevindingen kascommissie en advies aan de ALV
De kascommissie bestaande uit de heren Dijkstra en Rollema rappor-
teert dat zij geen onregelmatigheden in de boeken heeft gevonden. De 
administratie is door het gebruik van het AFAS administratiesysteem 
degelijk en professioneel van opzet en uitvoering. De commissie advi-
seert de ALV om de jaarrekening vast te stellen en de penningmeester 
te dechargeren, hetgeen gebeurt.
• Benoeming kascommissie voor de cijfers 2021
Frans Dijkstra wordt bedankt en Wim de Just wordt naast het zittende 
lid Jelle Rollema benoemd om de cijfers van 2021 te controleren.

8. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer 
Henk Eijsenga. In zijn vacature zal eerst intern worden voorzien door 
het aanvaarden van het interim voorzitterschap door bestuurslid Peter 
Kranenburg.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe lang de interim-periode is? 
Geantwoord wordt dat deze een jaar is. De ALV kiest Peter Kranenburg 
als voorzitter en opvolger van Henk Eijsenga. Met een komische rede 
verpakt in een aantal stellingen neemt Verwijs namens het bestuur en 
de leden afscheid van Henk Eijsenga.
 
9. Ideeën voor de toekomst
Een aantal jongere bestuursleden heeft nagedacht over de toekomst 
van de KVOK. Peter Kranenburg presenteert hun bevindingen. Hij laat 
aan de hand van een aantal grafieken zien hoe de leeftijdsopbouw is 
van de KVOK-leden, alsmede de ledenafname van de afgelopen tien 

jaar. De conclusie luidt dat de opzeggingen en de aanwas van leden 
redelijk in balans zijn maar dat gelet op de leeftijdsopbouw van de le-
den door overlijden of lichamelijke beperkingen aanzienlijk ledenverlies 
optreedt. Deze trend zet zich alleen maar door en dat betekent dat over 
tien jaar de vereniging is gedecimeerd en daardoor ook de inkomsten. 
Dat betekent dat – en dat is een stelling - bij ongewijzigd beleid er geen 
toekomst is voor de vereniging.
De vergadering wordt aan de hand van een aantal vragen gevraagd om 
te reageren. 
Ouwejan: jonge leden vinden vaak geen aansluiting bij de activiteiten 
van de afdelingen of de inhoud van de bladen. Ze worden niet uitge-
daagd. Hij is zelf door omstandigheden de vereniging ‘ingerold’, zit nu 
in het afdelingsbestuur van Groningen en merkt daar dat het verwach-
tingspatroon van de ouderen en de jongere leden verschillend is.
Ouwerkerk: het probleem ligt dieper, want het zit in de ‘orgelcultuur’. 
Ook daar vinden we vergrijzing. Een verandering in de orgelcultuur kan 
dan ook voor meer animo voor de KVOK zorgen. 
Dijkstra: wees reëel en kijk naar de leeftijdsopbouw van talrijke kerke-
lijke gemeenten. Daar zie je hetzelfde beeld als we zien bij de leefijdsop-
bouwgrafiek van de KVOK. De kerken staan voor dezelfde problemen en 
uitdagingen en het is zeer de vraag of zij het tij kunnen keren. 
Ouwejan: laten we als KVOK juist een ‘kartrekkersfunctie’ gaan invul-
len. Meedenken met concertorganisaties, conservatoria e.d. In Gronin-
gen wil een decaan actief meedenken. ‘Er is nog hoop!’.
Rollema wijst op subsidiemogelijkheden die de PKN biedt. Vraag in het 
kader van pionieren aandacht, kom met ideeën en zoek naar financiën.
De Just: de ontwikkelingen inzake de liturgie zijn zorgelijk voor ons in-

Orgelbespeling door Ingeborg van Dokkum-Prins
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strument. Hij zelf heeft de ervaring dat onder het mom van ‘de jeugd 
moet terugkomen’, het aandeel van het orgel schrikwekkend slinkt ten 
faveure van bandjes en andere instrumenten. 
Kranenburg: hoe nu verder? Gelukkig hebben we nog enige tijd. We 
zoeken naar ideeën en initiatieven. Hij noemt voorbeelden. 
Op korte termijn: 1. actief werven van jeugdleden, 2. werving door mid-
del van digitale proefabonnementen, 3. kijken naar het eigen functi-
oneren door het bestuur. Op middenlange termijn: actief bewegen in, 
samenwerken met en gebruikmaken van netwerken.
Op langere termijn: de KVOK manifesteert zich op platformen. Uiteraard 
zoveel mogelijk digitaal. Interactieve tijdschriften met veel crossovers.
Ten slotte: het formeren van een of meerdere commissies van bestuur-
ders, deskundigen, participanten en anderen die inventariseren en 
adviseren. Vanzelfsprekend moet er dan ook gekeken worden naar de 
visie en missie van de vereniging.
De vergadering reageert op deze voorstellen.
Hoekstra: het is zinvol om eerst bezig te gaan met de vernieuwing van 
de vereniging en niet te wachten op veranderingen van de ‘orgelcul-
tuur’, doodeenvoudig omdat bij wachten de vereniging al ter ziele is. We 
zullen nu al moeten kijken welke elementen we zullen gaan verliezen in 
de toekomst en welke we kunnen behouden en zelfs versterken. Op die 
manier kunnen we de vereniging redden en indirect misschien ook de 
orgelcultuur in Nederland.
Den Hertog: het is natuurlijk altijd wederkerig. Als je vaststelt dat de or-
gelcultuur in Nederland verloren gaat of is, dan heeft de KVOK ook geen 
bestaansrecht meer. Hij wijst op de reacties van jonge en ook vaak pro-
fessionele organisten die hij recentelijk heeft opgevraagd. Deze sluiten 

 Jeroen Koopman

Overdracht van het voorzitterschap

Peter Ouwerkerk
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aan bij wat Ouwejan al concludeerde, namelijk niet uitdagend, te weinig 
waar voor je abonnementsgeld en geen aansluiting met de praktijk van 
de organist. Ook op de inhoud van de bladen wordt door jongeren wis-
selend gereageerd. Het moet meer opiniërend, is vaak de reactie. Maar 
in ieder geval vindt Den Hertog dat de vereniging in alle opzichten al-
leen toekomst heeft door de invloed van jonge (nieuwe) leden.
Kranenburg dankt de leden voor hun inbreng en reactie.
 
10. Actuele zaken vanuit de leden
Niet van toepassing

11.Rondvraag
Hoe ziet het bestuur het omgaan met de verdere ontwikkeling van de 
coronamaatregelen, ook in relatie met de afdelingsactiviteiten? Het 
bestuur had en heeft het uitgangspunt dat de overheidsmaatregelen 
inzake corona maatgevend zijn voor de KVOK-activiteiten. Bij aanpas-
singen van die maatregelen, gelden die ook voor de KVOK-activiteiten.

12. Sluiting
Henk Eijsenga draagt het voorzitterschap vervolgens over aan Peter en 
laatstgenoemde sluit de Algemene Jaarvergadering 2021.

Hans Beek
Secretaris KVOK

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering vond in de Julianakerk 
een morgengebed plaats. Bij de inleiding gaf de voorganger, Corma 
Baas, een toelichting op de plaatsing van het meubilair in het interi-
eur van de kerk. De kerkgangers zitten in blokken met de gezichten 
naar elkaar toe. Tussen deze blokken loopt een pad waar liturgische 
elementen zijn geplaatst met in het midden de paaskaars. Op deze ma-
nier wordt de verbondenheid tussen de kerkgangers en de liturgische  
vormgeving bereikt en benadrukt.
Het morgengebed met een aantal prachtige liederen en passende li-
turgische frasen werd begeleid door de organist Jan van den Brand. De 
eerder genoemde blokken kwamen goed van pas bij lied 311 uit het 
Liedboek met zijn twee melodieën. Daarna speelde Ingeborg van Dok-
kum-Prins een mooi programma met composities van Reger en Saint-
Saëns, passend bij de ontstaanstijd (1928) van het Van Leeuwen-orgel.
Na de huishoudelijke vergadering lichtten Peter Ouwerkerk en Jeroen 
Koopman het initiatief ‘Stay Tuned.nu’ toe. De stichting met de gelijk-
namige naam beoogt orgelspelende tieners blijvend voor het orgel te 
interesseren.
Een orgelconcert door Toon Hagen in de Grote Kerk van Apeldoorn sloot 
de algemene jaarvergadering van de KVOK af. Hij speelde in de impo-
sante laat negentiende-eeuwse kerk op het Witte-orgel een programma 
met werken van hemzelf, Louis Vierne, Saint-Saëns en Johann Sebas-
tian Bach. 

Foto's jaarvergadering: Jan Smelik

Toon Hagen en dagvoorzitter Alle Smith na afloop van het slotconcert


