Vereniging Brabantse Orgelfederatie

Jaarverslag bestuur over het verenigingsjaar 2020.
Leden
De Vereniging Brabantse Orgelfederatie telde op 1 januari 2020 31 rechtspersonen
(orgelkringen) en 79 natuurlijke personen (particulieren) als lid.
Op 31 december 2020 waren dat 31 rechtspersonen (orgelkringen, kerken) en 89 natuurlijke
personen.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur kende op 1 januari 2020 de volgende leden:
Ruud Severijns (voorzitter), Wim van der Ros (vicevoorzitter), Wim Goossens (secretaris),
Geurt Brouwer (penningmeester), Wijtse Rodenburg (webmaster, PR).
Geraadpleegde adviseurs in 2020: Henk Kooiker, Ad van Sleuwen, René Bouman en Tommy
van Doorn.
Willem Hörmann trad toe als adviseur en René Bouman nam afscheid als adviseur.
Vergaderingen van bestuur en ALV
Het bestuur kwam in 2020 negen maal bijeen, waarvan acht maal virtueel. Een toenemend
aantal onderwerpen werd via digitale communicatie afgewikkeld.
Belangrijkste onderwerpen: Covid-19 pandemie, de activiteiten in 2020, voorbereidingen
voor activiteiten in 2021.
ALV
De eerste en enige ALV werd op 18 november op grond van de tijdelijke wet COVID-19
Justitie en Veiligheid, virtueel gehouden.
Er zijn 52 afmeldingen waarvan 51 met volmacht binnengekomen bij de secretaris. 18 leden
hebben zich aangemeld voor Skype waarvan er 13 aanwezig en verbonden zijn, waardoor 64
leden ter vergadering aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn.
Activiteiten 2020
ñ Documentatie
Het fotoarchief en de daarbij behorende documentatie is weer verder uitgebreid. Een
deel daarvan wordt op de Website gepubliceerd.
Belangrijkste fotografen: Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg en Ruud Severijns.
Vanwege Corona zijn er géén Cd's geproduceerd. Een productie is in voorbereiding
waarop opnames van de orgels te:
ñ Bergeijk (Maarschalkerweerd-orgel), Peer (Clerinx-/Thomas-orgel), Neerpelt
(Verschueren-orgel [kas van Ruef] en koororgel van E. Verschueren-orgel) en Achelse
Kluis (Hurvy-orgel).
Programmering en Opnametechniek: Henk Kooiker in samenwerking met Wim van
der Ros, Ad van Sleuwen, Joost Vermeiren, Bart Wuilmus.
Orgelstatus Rapportage
Er is dit jaar een orgelvisitatie uitgevoerd waarvan een rapportage werd verzorgd.
Invulling: Henk Kooiker en Ad van Sleuwen.
Belangenbehartiging/fondsenwerving/donaties
Fondsenwerving in 2020 gaf een bevredigend resultaat met name door de jaarlijkse
bijdrage via een overeenkomst van een orgelvriend voor de duur van vijf jaar vanaf
2019.
Festival Brabantse componisten 2020
Dit Festival is helaas twee keer vanwege Corona afgemeld. Voorbereidingen zijn
getroffen dit Festival te plannen op 13 mei 2021.
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Festival nieuwe muziek 2022
Voorbereidingen zijn begonnen voor een Festival Nieuwe Muziek in 2022.
Organisatie: Ad van Sleuwen, Wim Goossens en Willem Hörmann.
Smits-project 2020-2022.
In het kader van het Smits-project verschenen eerder twee portret-cd's van de
Smits-orgels in Gemert en Boxtel. In 2021 verschijnt weer een portret-cd en in 2022
een Smits-boek met twee cd's'. Dit project wordt ingevuld door Ad van Sleuwen,
Henk Kooiker, Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros met steun van o.a. Frans
Jespers.
In dit kader is door Henk Kooiker en Wim van der Ros reeds een aantal Smits-orgels
bezocht.
Excursies
Voorjaars- en najaars-excursie
De beide excursies zijn vanwege de corona-pandemie ondanks diverse planningen
verdaagd naar 2021.
Orgelmagazine en Orgelagenda
Zaterdag 25 april om 10 uur presenteerden wij als Brabantse Orgelfederatie ons
nieuwe – ditmaal vanwege de corona-omstandigheden digitale – jaarmagazine
Brabants Orgelrijkdom 2020.
Dankzij de techniek kon onze voorzitter Ruud Severijns het eerste exemplaar virtueel
overhandigen aan Johan Zoutendijk, directeur Verschueren Orgelbouw.
Wijtse Rodenburg plaatste na deze officiële handeling het magazine op onze website
en direct daarna werd het door Wim van der Ros op onze facebookpagina geplaatst.
Het was weer een kroon op het werk van het bekende en al jarenlang goed op elkaar
ingespeelde productieteam: Wijtse Rodenburg, redactie en opmaak, Annie van der
Ros-Jochem, tekstcorrecties en Wim van der Ros, redactie en auteur.
Jeugd en Orgel
De organisatie van Jeugd & Orgel-evenementen in 2020 vond in de regio plaats.
Organisatie: Ad van Sleuwen, Wim van der Ros en Kringen en individuele leden.
Doe-orgel, orgelkids
Het orgeltje werd in 2020 vaker ingezet voor onderwijsprojecten.
Ambassadeurs.
Geen aandacht gekregen.
Website/Nieuwsbrieven
De website wordt regelmatig aangevuld met actuele informatie op het gebied van
orgels, concerten en andere orgel gerelateerde evenementen. Ook enkele
orgelmuziekfragmenten (partituren) werden ingevoerd. Alsmede werden aanvullingen
gerealiseerd in de rubriek Brabantse componisten en Brabantse organisten.
Redactie: Ad van Sleuwen, Wim Goossens en Willem Hörmann.
Nieuwsbrieven 59, 60, en 61 werden als publieke Nieuwsbrief uitgebracht.
Ledenbrieven werden uitgebracht voor de Algemene Ledenvergaderingen en i.v.m.
afzegging Festivals en excursies: Secretariaat.
Website en Nieuwsbrieven: Wijtse Rodenburg.
Er zijn plannen ontwikkeld om in 2020 de gehele website te vernieuwen. Daarvoor zijn
de benodigde gelden gereserveerd.
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KIEN Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
De Brabantse Orgelcultuur is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland.
Op 1 juli 2020 maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland dat bekend.
De Brabantse Orgelfederatie heeft ruim een jaar gewerkt aan het borgingsplan voor
deze bijschrijving en wij zijn er trots op deze eerste stap te hebben bereikt.
Organisatie en realisatie: Ruud Severijns en Wim Goossens.
Ad van Sleuwen 50 jaar organist in Hilvarenbeek
Het organistenjubileum van Ad van Sleuwen is gevierd met een jubileumconcert op
zaterdagavond 26 september in de Petruskerk te Hilvarenbeek.
De organisatie was in handen van de Brabantse Orgelfederatie: Wim van der Ros,
Wijtse Rodenburg en Wim Goossens. Het concert is gegeven door het door Ad van
Sleuwen opgerichte en onder zijn leiding staande ensemble Venti Musicali. Aan dit
concert is als cadeau ook medewerking verleend door de organisten Jelena Bazova,
Jac Peeters en Sjak Smulders en de klavecinist Ramon van der Boomen.
Ad van Sleuwen is een groot initiator en ambassadeur van de Brabantse Orgelcultuur.
Tijdens dit jubileumconcert is het certificaat van de inschrijving van de Brabantse
Orgelcultuur in de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland die avond door
Ruud Severijns en Wim Goossens ondertekend en daarna plechtig overhandigd door
de directeur KIEN aan de Brabantse Orgelfederatie.
Financiën
De Jaarrekening 2020 wordt in een afzonderlijk document behandeld.

Voor het Bestuur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie.
Voorzitter,

Secretaris,

mr. Ruud Severijns

mr. Wim Goossens

Boxmeer, virtueel maart/april 2021.
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