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Mededelingen bestuur
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de VVO
D.V. 1 november 2014 om 14.00 uur
Plaats: Nieuw Rijsenburgh, de Lukaskapel,
Sperwer 271, 3245 VP Sommelsdijk
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf, staat het nieuwe orgelseizoen (14/15)
weer voor de deur. De eerste formele activiteit is de jaarvergadering op 1
november. Deze keer in Nieuw Rijsenburg (v/h de Samaritaan). Jawel, we zijn
daar enkele jaren geleden ook geweest voor een workshop gemeentezang
begeleiding met Chiel-Jan van Hofwegen. Niet alleen is het gebouw geheel
vernieuwd, ook het orgel van de Lukaskapel heeft een flinke onderhoudsbeurt
gekregen en moet volgens welingelichte bronnen bijzonder goed klinken. We
laten ons verrassen!
Verderop in deze orgelvriend treft u meer informatie aan over het gerestaureerde
orgel van de Lukaskapel.
Hoewel de jaarvergadering de eerste vereniging brede activiteit is, hebben we
natuurlijk ook nog op 11 oktober het orgelconcours te Oude-Tonge. Hopelijk mag
ik u begroeten overdag of ’s avonds bij het concert. Menig persbericht hebben we
hiervoor in het Eilanden Nieuws geplaats en op onze website.
Veel leden van onze vereniging en ook enkele deelnemers uit den lande hebben
bijzonder hard gestudeerd op een tweetal koralen uit het Orgelbüchlein van J.S.
Bach en op een vrij werk. Laten we allen als supporter optreden. Graag ontmoet
ik jullie op 11 oktober tijdens het concours en op 1 november tijdens de
jaarvergadering en speelmiddag.
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening met schriftlezing, zingen en gebed
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige vergadering te Oud-Beijerland de orgelreis
(Maassluis en Maasland). (Zie hierna)
Jaarverslag secretaris. (Zie hierna)
Jaarverslag penningmeester. (Zie hierna)
Bestuurswisseling en –stemming (Zie hierna)
Rondvraag
Sluiting en aansluitend pauze
Na de vergadering is er de mogelijkheid om op het orgel van de
kapel te spelen.

Tijdens de vergadering zingen we psalm 100 vers 1 en 2
Psalm 100 vers 1
Juich, aarde, juich alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Psalm 100 vers 4
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Notulen vorige vergaderingen
Tijdens de jaarvergadering zullen de notulen van de speelmiddag te OudBeijerland aan de orde komen die nog niet besproken vanwege de orgelreis.
Deze notulen treft u aan in de vorige orgelvriend.
Van de orgelreis zijn de notulen opgenomen in het jaarverslag 2013/2014 van de
secretaris.
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Jaarverslag 13/14 secretaris
Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2013-2014.
De jaarvergadering werd gehouden op 12 oktober in gebouw Activa en in de
Hervormde kerk in Oude-Tonge. Op deze vergadering waren 19 leden aanwezig.
Maarten Vos en Krijn Padmos werden herbenoemd in hun functies. Hans van
Heemst was als voorzitter aftredend en volgens het reglement niet herkiesbaar.
Hij werd hartelijk bedankt voor al het werk, dat hij gedurende vele jaren voor ons
deed. Riet Hoekman werd voorgesteld en gekozen om in het bestuur een taak te
gaan vervullen. Door de leden werden op deze vergadering verschillende wensen
en ideeën naar voren gebracht, waarmee in de toekomst door het bestuur zeker
rekening zal worden gehouden. Vanuit het bestuur werd medegedeeld, dat er een
nieuwe website zal komen met meer mogelijkheden. Na de vergadering werd het
Frobenius-orgel in de kerk bespeeld.
Op de eerste bestuursvergadering van het jaar werd Krijn de nieuwe voorzitter
van onze vereniging en Riet werd algemeen bestuurslid en redactielid van De
Orgelvriend. De nieuwe website werd aan het begin van dit jaar gerealiseerd door
een ICT-werkgroep uit de leden.
Op 23 november werd een workshop rond de componist J.L. Krebs gehouden in
de Hervormde kerk te Dirksland. Deze leerzame middag werd geleid door
Margreeth Chr. de Jong en Albert Clement uit Middelburg. Er waren 23 leden
aanwezig en velen van hen werkten mee aan het programma door een orgelwerk
van deze componist te spelen op het Künckelorgel. Na het orgelspel van elke
deelnemer werd het werk en de manier van uitvoeren door beide workshopleiders
van opbouwend commentaar voorzien.
Op 1 februari werd een speelmiddag georganiseerd in de Chr. Ger. Kerk te
Dordrecht. We werden hier hartelijk ontvangen door Ds. J.M.J. Kieviet en de
orgelbouwer J. van den Heuvel was deze middag ook aanwezig. Het was een
gezellige orgelmiddag die bezocht werd door 32 leden en belangstellenden.
Op 8 maart werd een tweede workshop gehouden rond de componist C.Ph.E.
Bach in de Grote kerk te Tholen. De leiding ervan was in handen van Paul
Kieviet, die een boeiende inleiding hield over deze componist en de tijd waarin hij
leefde. Zijn zoon Auke speelde op het koororgel ter illustratie een aantal
composities van deze tweede zoon van J.S. Bach en van verschillende
tijdgenoten. De vergadering werd goed bezocht; er waren 34 leden en
belangstellenden en deze middag was heel leerzaam. Na de workshop werd het
van Dam-orgel door verschillende aanwezigen bespeeld.
Op 5 april volgde een speelmiddag in de kerk van de Ger. Gemeente te OudBeijerland.
De organist K. van den Hoek gaf een toelichting op en een uitgebreide
demonstratie van het orgel. Daarna genoten de 15 aanwezige leden van een
mooie speelmiddag rond dit Engelse orgel, dat nog niet zo lang geleden
gerestaureerd en in deze kerk geplaatst was.
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Op 31 mei werd de orgelreis gemaakt naar Maassluis en Maasland. Er kwamen
23 leden en belangstellenden naar het eerste reisdoel: de Grote kerk van
Maassluis met het befaamde Garrels-orgel. De organist van deze kerk Jaap
Kronenburg was onze gastheer en na de koffie hield hij een historische inleiding
over het orgel. Vervolgens demonstreerde hij het orgel door het spelen van de
partita “O Gott, du frommer Gott” van J.S. Bach. Daarna waren de leden aan de
beurt om hun bijdragen te vertolken. Na de lunch werd de reis voortgezet naar de
Hervormde kerk in Maasland met een fraai Witte-orgel. Na een korte toelichting
door de organist Cees Kelderman werd ook dit orgel door de leden bespeeld. De
reis was heel goed georganiseerd met een prachtig programma. De ontvangst in
beide kerken was hartelijk en de gebouwen zelf waren ook heel interessant om te
bezoeken. En de Chinees “In de Gouden Kom” serveerde tot besluit een heerlijke
maaltijd.
Gespeelde orgelwerken in de Grote kerk van Maassluis
Auke Kievit
Adrie van der Rhee
Els Gebraad
Hans van Heemst
Hubert Westdorp
Joris Lugtenburg
Jowan Tanis
Koos Don
Liesbeth Steur
Krijn Padmos
Maarten Tanis
Maarten Vos
Tjeerd de Geus
Riet Hoekman
Wim Visser
Paul Kieviet

Dieu parmi nous uit 'La Nativité du
Seigneur', Olivier Messiaen
Bist du bei mir, lS. Bach
Wer nur den Lieben Gott last walten
(BWV 642), J.S. Bach
Preludium in C, G. Böhm
Wie schön leuchtet der Morgenstern
(BWV 739), J.S. Bach
Een vrolijke rit & Dansje
Psalm 133:3, KJ. Mulder & Heer ik
hoor van rijke zegen, improvisatie
Es ist das Heil uns kommen her
(BuxWV 186), D. Buxtehude
Goldbergvariatie 18 & 19, i.s. Bach
Allein Gott in der Höh sei Ehr,
G. Böhm
De Tien Geboden
Variaties over Psalm 48, M. Vos
Menuet, G. Böhm
Wer nur den Lieben Gott lasst walten
(BWV 647), J.S. Bach
Dorische Toccata BWV 538, J.S. Bach
Fuga in d BWV 538, J.S. Bach
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Gespeelde orgelwerken in de Hervormde kerk te Maasland
Koos Don

Krijn Padmos
Liesbeth Steur
Maarten Tanis
Maarten Vos
Paul Kievit
Riet Hoekman
Tjeerd de Geus
Wim Visser
Adrie van der Rhee
Auke Kieviet
Els Gebraad
Hans van Heemst
Hubert Westdorp

Joris Lugtenburg
Jowan Tanis
Paul Kieviet

Helft mir Gott's Güte preisen & Ach
Gott, vom Himmel sieh darein,
J.N. Hanff
Fantasia à gusto italiano in F,
J.L Krebs
Sonate 1, deel 1, C.P.E. Bach
Neem mijn leven, laat het Heer
Variaties over Psalm 26, M. Vos
Sonate VI, F. Mendelssohn
Canonisch voorspel over Psalm 84,
Cornelis de Wolf
Ario PastorelIa, Valentin Rathgeber
Aus tiefer Not, G. Böhm
Bist du bei mir, J.S. Bach
Improvisatie
Psalm 1
Deel luit de 'Fantasie-Sonate nr. 3',
S. De Lange Sr.
Wat de toekomst brengen moge &
Komt als kind'ren van het licht,
F. Asma
Een vrolijke rit & Dansje
Menuet in g kleine terts, lS. Bach &
Preludium in C grote terts, J.S. Bach
Improvisatie Psalm 150

Jaarverslag 13/14 penningmeester
Beste allemaal,
Hieronder kunt u de jaarrekening vinden voor het verenigingsjaar 2013/2014. Het
is financieel gezien een goed jaar geweest voor de vereniging, en we hopen deze
lijn door te zetten, zeker met het jubileumjaar in zicht.
De orgelreis heeft de vereniging dit jaar 202 euro gekost, wat gemiddeld is. De
drukkosten zijn iets omhoog gegaan, evenals de portokosten. Dat laatste komt door
hoe de declaraties vallen en hoeveel postzegels er nog over zijn na iedere
aankoop, etc.
De kosten voor betalingsverkeer zijn stabiel gebleven, zoals verwacht. Onze
kosten voor speelmiddagen en workshops zijn iets hoger dan vorig jaar, pakweg
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80 euro. We hebben dit jaar echter meer workshops gehad, dus gemiddeld gezien
zijn de kosten per workshop lager dan vorig jaar.
Evenals ieder jaar is het niet eenvoudig om alle contributie van de leden binnen te
krijgen. Op het moment van schrijven zijn er nog zo’n 16 leden die de contributie
nog niet hebben overgemaakt. Ik hoop en verwacht dat dit in de opkomende maand
opgelost kan worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het opzetten van een
automatische incasso, neemt u dan alstublieft contact op. Voor de vereniging is dit
een bijzonder plezierige wijze voor het beheren van de financiële zaken, wegens
het administratieve gemak en de zekerheid dat we alle contributie op tijd kunnen
innen. Als u niet zeker weet of u een incassomachtiging hebt afgegeven en u wilt
dit checken, neemt u dan ook contact met mij op via dwolfert@solcon.nl.
In verband met het jubileum zijn we, zoals vorig jaar aangegeven, bezig met het
verhogen van de reserves. Momenteel kunt u zien dat we bijna 2000 euro in kas
hebben. Zodra de achterstallige contributie binnen is zou dat bijna 2400 euro
moeten zijn. De grote sprong in reserves dit jaar komt omdat er ook nog een
gedeelte achterstallige contributies (pakweg 250 euro) in verwerkt zit. Aan het
einde van D.V. 2014/2015 zouden we rond de 2800 euro moeten zitten, wat ons
genoeg financiële ruimte moet bieden om mooi uit te pakken, evenals een gezonde
reserve met de toenemende kosten.
U vraagt zich wellicht af, is het nodig om zulke grote reserves te hebben? Na het
jubileum zullen deze weer teruggaan richting het oude niveau. De verwachting is
dat over de jaren ons overschot zal krimpen, en het lijkt gezond om een reserve
van 1600 euro in kas te hebben. Als richtlijn hanteer ik hiervoor 1 jaar contributie,
zodat we klappen op kunnen vangen indien nodig.
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 werk in het buitenland kan ik er deze keer
helaas wederom niet bij zijn. Dit brengt mij op mijn volgende punt.
Ik heb besloten om mijzelf voor dit jaar niet herkiesbaar te stellen. Ik woon en leef
momenteel in Londen waar ik lid ben van een goede kerk en indien God het
toestaat blijf ik daar nog wel een tijdje bij. Het is al enige jaren het geval dat ik vaak
niet aanwezig kan zijn wegens verblijf in het buitenland. Ik vind dit niet wenselijk
jegens de vereniging. Van uw bestuur mag u verwachten dat zij aanwezig zijn. Ik
kan die plicht niet vervullen. Bovendien heb ik het zodanig druk dat ik het ook
moeilijk vind om mijn taken als penningmeester fatsoenlijk uit te voeren. Zeker als
ik diverse leden voor contributie moet bellen, is dat lastig, en dat zorgt ervoor dat
de jaarrekening niet de meest recente nummers bevat. Ze zijn accuraat, maar
reflecteren niet het hele verenigingsjaar omdat ik niet op tijd mensen kan bellen.
Daarnaast wil ik als lid van het bestuur ook mijn steentje bijdragen aan het
organiseren. Ook dat is lastig. Alles bij elkaar heb ik besloten dat het beter is voor
de vereniging, beter voor het bestuur en beter voor mijzelf als ik het stokje
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overdraag. Ik stel mij dan ook niet herkiesbaar als penningmeester dit jaar, en hoop
dat er een geschikte opvolg(st)er voor mij gevonden en gekozen zal worden. Sinds
ik in 2002 lid ben geworden van de vereniging en ik 2008 penningmeester, heb ik
altijd met veel genoegen gespeeld, geholpen en georganiseerd. Ik blijf uiteraard lid
van de vereniging, maar als penningmeester is het helaas tijd om er mee te
stoppen. Ik wil u allen hartelijk danken voor uw steun, voor uw aanwezigheid en
meedoen en denken met de vereniging. Uiteindelijk doen we het allemaal samen.
Ik hoop als ik op een gegeven moment terug ben in Nederland dat het uitkomt om
langs te komen tijdens een vergadering. Maar als dat niet lukt, wie weet tot ziens.
Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen.
Hartelijke groet,
Dingeman Wolfert
Inkomsten
Startsaldo
betaalrekening
Startsaldo
spaarrekening
Contributie

€-

Uitgaven
Drukkosten

€ 199.19

€ 1,412.49

Portokosten

€ 186.00

€ 1,845.00

Betalingsverkeer

€ 99.58

Orgelreis
Speelmiddagen &
workshops

€ 967.00

Orgelreis

€ 765.00

Spaarrente

€ 21.95-

Overige kosten
Eindsaldo betaalrekening
Eindsaldo spaarrekening

€ 519.31
€ 59.98
€ 200.00
€ 1,769.48

Bestuurswisseling en stemming
Dit jaar zijn aftredend: Koos Don en Dingeman Wolfert. Koos Don heeft zich weer
herkiesbaar gesteld. Dingeman Wolfert heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld
vanwege verblijf in buiteland en grote drukte op zijn werk.
We hebben Floris van Gils bereid gevonden om in het bestuur te treden als
nieuwe penningmeester. Hij wil dat doen met voor zich zelf een proefperiode om
te zien hoe dit zich verhoudt met zijn studie en anderszins.
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 op 1 november 2014. Als er twee dagen voor de jaarvergadering
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geen tegenkandidaten zijn ingediend, zullen tijdens de jaarvergadering de
betreffende (herkiesbare) bestuursleden worden (her)benoemd.” Een en ander
volgens onder andere artikel 13 van ons verenigingsreglement.
Wij danken Dingeman Wolfert hartelijk voor het vele werk dat hij voor ons heeft
verricht als bestuurslid en penningmeester van onze vereniging!! Dingeman
kwam in het bestuur in 2008 en werd daarna penningmeester. De laatste jaren
heeft hij vanwege zijn verblijf in Engeland dit op afstand moeten doen. Met de
huidige internet ontwikkeling trouwens goed te doen. Op dit moment verblijft hij
en werkt hij in Engeland en kan op de jaarvergadering niet aanwezig zijn.
Dingeman, het ga je goed en we hopen zeker nog een keer bij gelegenheid op
onze vergaderingen te ontmoeten!!

Orgel van de Lukaskapel Nieuw Rijsenburgh
Dispositie orgel
H.W.
Prestant 8

N.W.
Symmetrie

Vlakfluit 2

Tremulant

Fluit 4

Bourdon 16

Holpijp 8

Koppeling P+I

Koppel P+II

Octaaf 4

H.W.
Roerfluit 8
Octaaf 2

Nasat 3 bas

Nasat 3 disc.

Sesquialter 2 vt bas

Sesquialter 2vt disc.

Trompet 8 vt bas

Trompet 8 disc.

Zo zitten de registerknoppen links en rechts van de speeltafel.
De klavieren zijn te koppelen doormiddel van een schuifkoppel.
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Planning Seizoen 2014/2015
Hieronder vindt u de concept planning voor het komende VVO-seizoen 20142015. 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.
11 oktober
01 november
10 januari
21 februari
7 maart
18 april
23 mei

Orgelconcours Herv. kerk Oude-Tonge
Jaarvergadering Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk (14.00
uur)
Workshop Orgelbüchlein olv Kees van Houten
Speelmiddag
Workshop
Speelmiddag
Orgelreis

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: riethoekman@hotmail.com
Bvbd, de redactie
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