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Doelstelling Vereniging Brabantse Orgelfederatie (BOF)
De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat
het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van NoordBrabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel
te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door
het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Activiteiten
Documentatie
 Documentatie van orgels in Noord-Brabant is een voortgaande “open einde” activiteit.
Informatie wordt digitaal opgeslagen als tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen. Dit
project loopt sinds 2007.
Voorlopig is nog geen zicht op een (inter-)nationaal gestandaardiseerd “format” voor
deze informatie.
Een proef is opgezet om te onderzoeken of “in the cloud” opslag een toekomstbestendige oplossing is voor opslag van de digitale informatie.
 Beschikbare informatie wordt gedoseerd op de website opgenomen.
 Mogelijkheden om te komen tot een boek over de orgelmakers van Hirtum worden
onderzocht.
 In 2015 is de verkoop via de website van de cd’s en boekuitgave in handen gegeven
van Kees van den Akker. Hij handelt bestellingen zelfstandig af middels verzending
per post en controle op de betalingen d.m.v. bankoverschrijvingen.
 Ook op langere termijn blijft fondswerving voor documentatie van “de long van een
kerkgebouw” noodzakelijk.
 Reis- en administratiekosten worden vergoed.

Orgelstatusrapportage
 Orgelbeheerders in Noord-Brabant blijft de mogelijkheid geboden een orgel gratis te
laten beoordelen op onderhoudsaspecten door adviseurs van de Brabantse
Orgelfederatie.
Van elk bezoek wordt een rapport met adviezen opgemaakt. Daarbij behoort ook een
advies voor meerjarig onderhoud.
 In het kader van opleiding van organisten op het gebied van onderhoudsaspecten
heeft adviseur Henk Kooiker van de Orgelfederatie eerder een workshop
orgelonderhoud verzorgd. Naast technische onderwerpen zoals het verhelpen van
hangers en het zelf stemmen van tongwerken werd met name aandacht besteed aan
de organisatorische kant van orgelonderhoud.
Meer van dergelijke workshops, onder begeleiding van professionals, worden
georganiseerd.
Inzet van vrijwilligers als trekker wordt onderzocht.
Mogelijk kunnen uit deze workshops “mentoren” voortkomen.
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Teneinde een landelijk herkenbaar proces rond orgelbeheer structuur te geven is het
Platform Klinkend Erfgoed opgericht. Op verzoek van de RCE is onze vicevoorzitter
Wim van der Ros lid van het Platform Klinkend Erfgoed.

Belangenbehartiging
 De BOF geeft aan orgelbeheerders en geïnteresseerden op verzoek advies over
orgelgerelateerde zaken.
 Informatie over bestaande fondsen en de mogelijkheden daar gebruik van te maken
wordt doorgegeven aan de leden.
Excursies naar Brabantse Orgels
 Twee keer (per jaar) wordt een excursie naar orgels in Brabant georganiseerd. Dit
gebeurt in samenwerking met het landelijk maandblad “De Orgelvriend” en de kring
Noord-Brabant van de KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici).
De excursies trekken belangstellenden uit heel Nederland.
 van de betreffende orgels worden CD-opnames gemaakt die voor de excursionisten
beschikbaar zijn.
 de CD's worden toegevoegd aan onze documentatie.
 uitvoerenden krijgen een beperkte vergoeding, naast reiskosten
 voor organisatie worden administratie- en reiskosten vergoed
 voor de excursies wordt toegang geheven, waarmee excursie- en CD-kosten worden
afgedekt. In 2016 zal de excursieprijs van € 15,- naar € 20,- worden verhoogd.
 dit project loopt sinds 2008
 in 2016 worden regio-excursies rondom de Langstraat en in Oost-Brabant
georganiseerd.
Orgelmagazine en Orgelagenda
 Na eerst twee orgelkrant-uitgaven (2008 en 2009) wordt sinds 2010 een
orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom” in vierkleurendruk op A4-formaat uitgegeven,
waarin opgenomen de orgelagenda.
In april 2016 wordt het 7e magazine gepresenteerd.
 deze productie wordt in een oplage van 8.000 à 9.000 stuks gratis verspreid via
orgelkringen, kerken en VVV's in Noord-Brabant, en een deel toegevoegd aan het
documentatie-centrum zodat ze kunnen worden besteld via de website.
 foto's, tekst, opmaak en distributie wordt door vrijwilligers verzorgd, administratie- en
reiskosten worden vergoed
 productiekosten worden betaald uit advertentieopbrengsten.
Jeugd en Orgelcultuur
 Orgels zijn mooi maar moeten ook in de toekomst bespeeld blijven worden. In
Helmond loopt sinds 2010 een project om jeugd bij orgels te betrekken. In Oosterhout
wordt sinds 2013 jaarlijks een project uitgevoerd door de Stichting Ludens, met
gebruikmaking van een “doe-orgel”. In 2014 vond ook een dergelijk project plaats in
Diessen.
 In 2016 moeten de resultaten van deze pilots worden uitgerold naar meer plaatsen.
Adviseur Ad van Sleuwen, mogelijk met de BOF-ambassadeurs, zal dit project trekken.
 Kosten voor het lopende project worden nu in Helmond afgedekt
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Het Lydia Vroegindeweij Fonds biedt mogelijkheden tot financiële ondersteuning.

Website/Nieuwsbrieven
 de BOF houdt een actuele website (www.brabantorgel.nl) bij, waarop informatie over
orgels, orgelkringen, excursies, orgelconcerten, orgelmuziek, enz. in Noord-Brabant.
 mogelijkheden om een “Orgelbank” op de site te plaatsen werden onderzocht in
verband met het toenemende aantal kerksluitingen, maar leverden weinig respons op.
 onderhoud van de website en verzending van regelmatige nieuwsbrieven worden op
vrijwillige basis verzorgd.
 kosten voor webhosting en administratie worden vergoed.

Fondsenwerving
 De boven opgevoerde projecten zijn voor een groot deel “open eind” projecten.
Daarom is ook op langere termijn van belang dat voldoende fondsen worden
verworven voor deze activiteiten.
 Vanwege de gebleken verminderde mogelijkheden voor subsidies uit bestaande
cultuurfondsen zal in toenemende mate een beroep moeten worden gedaan op andere
bronnen. Daartoe is onder meer een ANBI-status voor de BOF verkregen.
Bedrijven en particulieren zijn nu eenvoudiger te verleiden tot het doen van fiscaal
vriendelijke giften, legaten of erfenissen.
 In 2014 is nieuw provinciaal beleid ontwikkeld voor ondersteuning van culturele
projecten. Mogelijkheden voor orgelactiviteiten zijn echter nauwelijks aanwezig.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en enkele subfondsen daarvan blijven toegankelijk
voor aanvragen.

Ambassadeurs
– In 2013 is begonnen met het aantrekken van BOF-ambassadeurs. 5 leden hebben
zich aangemeld. In 2014 zijn mogelijke ambassadeursactiviteiten met hen besproken.
In 2016 zullen worden mogelijk nieuwe activiteiten voorbereid.
Vermogensbeheer
 Saldi van de Orgelfederatie staan op twee rekeningen bij de Rabo
 Een bankrekening
 Een bedrijfsTelerekening
Vereniging Brabantse Orgelfederatie
Engbert Tienkamp
secretaris
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