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Mededelingen bestuur
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de VVO
D.V. 12 oktober 2013
Herv. kerk en verenigingsgebouw ‘Activia’ te Oude-Tonge – Kerkring 1
Aanvang 14 uur
Vooraf:
Het nieuwe orgelseizoen staat weer voor de deur! Na een toch wel mooie zomer
is het weer op het moment dat ik dit schrijf echt herfstig. Zoals het weer
verandert, zal er ook ongetwijfeld weer veel veranderen dit seizoen. Als u dit leest
is het orgel van de Hervormde kerk van Middelharnis geëlektrificeerd, waarachtig
een grote verandering! Het orgelseizoen voor de vereniging is anders dan
voorgaande jaren: andere instrumenten, andere thema’s. Zeker weer de moeite
van uw aanwezigheid waard! Ook voor mij zal dit seizoen anders zijn: dit zal DV
de laatste keer zijn dat ik een ‘vooraf’ schrijf als voorzitter van deze vereniging.
Tijdens de vergadering, waarvoor ik u bij deze van harte uitnodig, zal een nieuw
bestuurslid worden voorgedragen en geef ik het voorzitters-stokje weer door.
Verderop in het blad kunt u lezen hoe en wat. We hopen met elkaar weer op een
mooi VVO-seizoen, met uw inzet moet dat toch goed gaan komen!
Tot ziens, namens het VVO-bestuur,
Hans van Heemst
Agenda:
1.
Opening met schriftlezing, zingen en gebed
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
3.
Notulen afgelopen vergadering in Etten-Leur en orgelreis (Gouda en
Oudewater). (Zie hierna)
4.
Jaarverslag secretaris. (Zie hierna)
5.
Jaarverslag penningmeester. (Zie hierna)
6.
Bestuurswisseling en –stemming (Zie hierna)
7.
Rondvraag
8.
Sluiting en aansluitend pauze
9.
Na de vergadering is er de mogelijkheid om op het orgel van de kerk te
spelen.
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Tijdens de vergadering zingen we psalm 34: 1 en 2
1

Ik loof den HEER', mijn God,
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan
En juichen tot Zijn eer.

2

Komt, maakt God met mij groot,
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen Naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
Den HEER', ootmoedig met geween.
Hij heeft mij in angstvalligheen,
Geantwoord, mij gered.

Bestuurswisseling en – stemming:
Dit jaar zijn aftredend: Krijn Padmos, Maarten Vos en Hans van Heemst. Maarten
en Krijn hebben zich weer herkiesbaar gesteld, Hans is, als voorzitter, niet meer
herkiesbaar. We hebben Riet Hoekman bereid gevonden om in het bestuur te
treden. De verdeling van de taken zal onderling nog worden bepaald, tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering. Bent u het met deze gang van zaken niet
eens, dan heeft u, volgens de statuten, de volgende mogelijkheid:
“De namen van tegenkandidaten kunnen, schriftelijk en ondertekend, worden
ingediend bij de secretaris van de VVO. Dit kan tot uiterlijk twee dagen voor de
jaarvergadering……… Als er twee dagen voor de jaarvergadering geen
tegenkandidaten zijn ingediend, zullen tijdens de jaarvergadering de herkiesbare
bestuursleden worden herbenoemd.”
Namens het bestuur,
Hans van Heemst, voorzitter
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Notulen vorige vergadering
Verslag van de workshop over de componist J.P. Sweelinck gehouden op
27 april 2013 in de Raadzaal van Etten-Leur.
Aanwezig: 21 leden en belangstellenden.
Afwezig met kennisgeving: D. Wolfert, J. van Wijk, T. Doolaard, G. Heystek, P.
Dolaard,
A. Weenink, T. v. Dieren, D. v/d Brink, H. Westdorp.
Workshopleider: G. de Wit. Gastheer: dhr. Arts.
Opening.
De voorzitter Hans van Heemst opent de vergadering door iedereen welkom te
heten en in het bijzonder de inleider van de workshop Gerard de Wit.
Vervolgens leest hij psalm 42. Daarna wordt door de aanwezigen psalm 42 vers 1
en 3 gezongen onder begeleiding van Jan-Simon Huijser aan het orgel.
Hierna gaat de voorzitter voor in gebed.
Ingekomen stukken en mededelingen.
De voorzitter memoreert het overlijden van Arjan Tanis, die een tijd lid geweest is
van de vereniging. Er zal een condoleancekaart gestuurd worden.
Maarten Vos geeft nog enige toelichting op de komende orgelreis.
Er is een uitnodiging per mail ontvangen over een mini-orgeltour in Zwartewaal
en Geervliet op zaterdag 1 juni. In Brouwershaven kunnen leden zich eventueel
opgeven voor het spelen in de Grote kerk tijdens de Bach-weken.
Notulen vorige vergadering.
Er zijn hierover geen opmerkingen.
Rondvraag.
Er worden geen vragen gesteld.
Workshop o.l.v. Gerard de Wit.
De inleider vertelt eerst een stukje geschiedenis over de tijd, dat Sweelinck
organist was in de Oude kerk te Amsterdam. Er werd in die tijd geen orgel
gespeeld tijdens de eredienst. Wel werden er regelmatig orgelconcerten
gegeven. De techniek van het orgelspelen was anders, dan wij gewend zijn.
Vingerzettingen werden op een veel andere manier gedaan. De articulatie was in
het muziekstuk erg belangrijk; versieringen werden op logische plaatsen
gespeeld en verder kreeg de organist veel vrijheid in de manier van uitvoeren.
Digitaal is er veel op te halen over het orgelspel in die dagen. Gerard laat ter
illustratie afbeeldingen en andere prenten uit die tijd zien. Vervolgens
beantwoordt hij verschillende vragen vanuit de aanwezigen. Vervolgens worden
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de leden in de gelegenheid gesteld hun muzikale werken van deze componist op
het Zeemansorgel uit te voeren. Na elke deelnemende organist geeft Gerard
commentaar op het gespeelde orgelwerk met adviezen en tips om recht te doen
aan de bedoelingen van Sweelinck. De volgende leden spelen werken van J.P
Sweelinck:
* Psalm 23 door Auke Kievit;
* “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” door Jan-Simon Huijser;
* Toccata in a door Koos Don
* Onse Vader in hemelrijck door Els Gebraad;
* Mein Jugensleben hat ein End door Wim Visser;
* Psalm 116 door Riet Hoekman;
Sluiting.
De voorzitter bedankt Gerard de Wit voor het leiden van de workshop en dhr. Arts
voor de ontvangst in de Raadzaal. Tenslotte sluit hij de vergadering met
dankgebed.

Verslag verenigingsjaar 2012-2013
Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2012/2013.
Op zaterdag 13 oktober werd het achttiende orgelconcours voor amateurs
gehouden. Dit tweejaarlijkse evenement speelde zich af rond het Frobenius-orgel
in de Hervormde Kerk in Oude-Tonge. Er waren dit jaar 15 deelnemers,
afkomstig van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en dit jaar voor het
eerst van andere plaatsen in ons land.
De jury bestond deze keer uit Petra Veenswijk en Chiel Jan van Hofwegen. De
winnaars gaven ’s avonds met de twee juryleden een concert ter afsluiting van
het concours.
De jaarvergadering werd gehouden op 17 november in de Gereformeerde
Ichtuskerk te Stad a/h Haringvliet. Er waren 14 leden aanwezig. Dingeman
Wolfert en Koos Don werden herbenoemd in hun functies. Er werd uitgebreid
gesproken over de invulling van de te houden vergaderingen/orgelmiddagen in de
toekomst. Er bleek bij de leden veel behoefte te bestaan aan theoretische
achtergrond, het inhaken op actualiteiten en aan aansprekende onderwerpen.
Op 26 januari 2013 hield de vereniging een speelmiddag in de Hervormde kerk te
Ouddorp. Er was een goede opkomst met 25 deelnemers, waaronder ook nieuwe
gezichten. We kregen een uitgebreide uitleg en een mooie demonstratie van het
orgel; het was zodoende een geslaagde speelmiddag. Op 9 maart werd een
workshop gehouden in de Gasthuiskerk te Zierikzee. Het was een leerzame
middag met 24 deelnemers, die in het teken stond van registreren bij de
begeleiding van de gemeentezang. De voorzitter had de leiding van deze middag
en verschillende organisten van de vereniging gaven hieraan hun medewerking
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door orgelspel en begeleiding van het zingen door de aanwezigen. Op 27 april
werd er een tweede workshop gehouden rond het Zeemans-orgel in de Raadzaal
van de gemeente in Etten-Leur. De componist Jan Pieterszoon Sweelinck en het
uitvoeren van zijn composities stonden deze middag centraal. Ongeveer 21
aanwezigen beluisterden een historische inleiding door Gerard de Wit; daarna
speelden vele leden een muziekstuk op dit bijzondere orgel. Veel leerpunten om
de muziek van deze componist op de juiste wijze te spelen kwamen aan de orde.
Tenslotte volgde ter afsluiting van het seizoen op 25 mei de orgelreis naar Gouda
en Oudewater. In de St. Janskerk te Gouda werden de 21 deelnemers aan deze
reis ontvangen door Christiaan Ingelse, de organist van deze kerk. Hij vertelde in
het kort iets over de geschiedenis van het grote Moreau-orgel en speelde daarna
een aantal orgelwerken van J.L. Krebs en een improvisatie over psalm 150.
Daarna speelden de deelnemers hun van tevoren opgegeven orgelwerken
volgens het vastgestelde programma. Ondertussen kon de prachtige kerk met de
vele gebrandschilderde ramen worden bekeken. In het begin van de middag werd
de reis voortgezet naar Oudewater. Allereerst werd daar de Grote kerk bezocht.
Wij werden ontvangen door de organist Gerben Mourik. Na iets verteld te hebben
over de twee orgels, die in deze kerk staan, speelde hij op het hoofdorgel een
orgelsonate van Mendelssohn-Bartholdy en daarna op het Engelse koororgel een
werk van Guilmant. Hierna werden beide orgels ook weer door de deelnemers
bespeeld. Een extra bezoekje werd nog gebracht aan de Oud-Katholieke kerk
waar een oud kabinetorgel bekeken en bespeeld werd. Tot slot van de orgelreis
werd een bezoek gebracht aan de Chinees, waar een voortreffelijke wokmaaltijd
genoten werd. We mogen terugzien op een perfect georganiseerde orgelreis.
Koos Don.
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Financieel verslag 2012-2013
Beste allemaal,
Hieronder kunt u de jaarrekening vinden voor het verenigingsjaar 2012/2013. Het
is financieel gezien een goed jaar geweest voor de vereniging, mede dankzij de
contributieverhoging en meevallende kosten voor de orgelreis en mogelijk
workshop.
De orgelreis heeft de vereniging dit jaar slechts 17 euro gekost, wat uitzonderlijk
is. Wegens laag uitgevallen kosten voor de kerken is dit resultaat bereikt. M.b.t.
de workshop krijgen we wellicht nog 182 euro terug, dit brengt mij gelijk op de
post ‘nog te ontvangen’ bedragen. Etten-Leur, waar de workshop heeft
plaatsgevonden, heeft nog niet bevestigd het geld terug te storten en daarnaast
ontbreekt nog de nodige contributie. Iedereen is hierover gecontacteerd, maar
omdat ik dat dit jaar vrij laat heb gedaan is het nog niet allemaal binnen.
Ik zal het positieve resultaat van de ‘nog te ontvangen’ bedragen verwerken op
de jaarrekening van volgend jaar aangezien het bedrag nog niet binnen is
(daarom staat het bij zowel inkomsten als uitgaven vermeld, puur zodat het beeld
duidelijk is over dit jaar). Effectief hebben we dit jaar dus een positief saldo van
863,11 euro gedraaid, mits alles binnenkomt. Echter, omdat niet alles al binnen is
hebben we over dit jaar feitelijk 98,61 euro winst gemaakt.
Aangezien er voor de vereniging weer een jubileum aankomt ben ik begonnen
met het verhogen van onze reserves zodat er rondom het jubileum ook wat moois
georganiseerd kan worden. Afgelopen jaar, het 57ste jaar van de vereniging,
hebben we daar een mooie start mee gemaakt. In de nog resterende 2 jaar tot
aan het jubileum kunnen we doorgaan met het verhogen van de reserves tot
hopelijk 3000 euro. Dit zou genoeg ruimte moeten bieden.
Uiteraard mag dit alles niet ten koste gaan van onze normale activiteiten. Wij
zullen dus als bestuur doorgaan met de ‘gebruikelijke’ gang van zaken. Echter,
zoals gebruikelijk, zullen wij dit ook zo efficiënt mogelijk uitvoeren.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand verhaal of
onderstaande cijfers, schroomt u dan alstublieft niet om contact met mij op te
nemen via dwolfert@solcon.nl. Wegens studie in het buitenland kan ik helaas dit
jaar ook niet in persoon aanwezig zijn om de jaarrekening mondeling toe te
lichten
Met vriendelijke groet,
Dingeman Wolfert
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Jaarrekening 2012-2013

Startsaldo betaalrekening
Startsaldo spaarrekening
Contributie
Orgelreis
Orgelconcours
Spaarrente
Nog te ontvangen

Inkomsten
€€ 1,313.88
€ 1,047.50
€ 590.00
€ 925.76
€ 17.73
€ 764.50

Drukkosten
Portokosten
Betalingsverkeer
Orgelreis
Orgelconcours
Speelmiddagen
Workshop
Nog niet ontvangen
Eindsaldo betaalrekening
Eindsaldo spaarrekening

Uitgaven
€ 183.96
€ 151.40
€ 102.97
€ 607.00
€ 995.05
€ 45.00
€ 397.00
€ 764.50
€€ 1,412.49

Orgel Hervormde Kerk Oude-Tonge
Het instrument is gebouwd in 1966 door de Deense orgelmaker Frobenius. Het
orgel is voor een groot deel bekostigd uit het zg. 'Rampenfonds' (evenals het
orgel van de RK-kerk in Oude-Tonge). In 2003 heeft de orgelbouwer Reil uit
Heerde het instrument een 'grote beurt' gegeven, waarbij de intonatie uit 1966
niet is veranderd: het instrument klinkt nog steeds overtuigend.
Kenmerkend is dat alle binnenpijpen met hun labia naar achteren zijn gericht,
zodat er een milde klank is gerealiseerd die veel registercombinaties mogelijk
maakt. Onder het Hoofdwerk is ruimte gereserveerd voor een Borstwerk.
Momenteel bevindt zich daarin nu de windmotor.
Dispositie:
Hoofdwerk: (C-f3)
Quintatǿn 16 (C-F als Quint
5 1/3)
Principal 8
Rǿrflǿjte 8
Octav 4
Spidsflǿjte 4
Octav 2
Mixtur
Trompet 8

Rugwerk: (C-f3)
Gedakt 8
Principal 4
Rǿrflǿjte 4
Gemshorn 2
Scharf
Sesquialtera II (C-c 1 1/3,
4/5, vanaf cis 2 2/3, 1 3/5)
Dulcian 8
Tremulant

Pedaal: (C-f1)
Subbas 16
Principal 8
Octav 4
Mixtur
Posaune 16
Skalmej 4

3 koppels
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Planning Seizoen 2013/2014
Hieronder vindt u de concept planning voor het komende VVO-seizoen 20132014. We schrijven hier conceptplanning, omdat we op dit moment druk bezig zijn
met het vastleggen van de workshopleiders en afspraken te maken met de
kerken waar de beoogde speelmiddagen plaatsvinden.
In iedere orgelvriend zal een update van de planning worden gegeven zoals u
inmiddels van ons gewend bent. We hopen op een goede opkomst. Uiteraard
geldt voor alle data: Deo Volente.
12 oktober
23 november
1 februari
8 maart
5 april
24 mei

Jaarvergadering en speelmiddag Herv. kerk Oude-Tonge
Orgelmiddag rondom Krebs
Speelmiddag
Workshop over C.Ph.E. Bach
13.00 uur aanvang 17.00 uur sluiting
Speelmiddag
Orgelreis
- 3 opties worden momenteel onderzocht

EMAIL
Voor een vlotte communicatie met de leden is het fijn om uw email adres te
hebben.
Hebben we uw email adres nog niet, of is dit onlangs gewijzigd, dan graag deze
mailen aan de redactie: krijn@fampadmos.nl
Bvbd, de redactie
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