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JAARVERSLAG 2016 
 
In dit verslag jaar werd uitgebreid aandacht besteed aan de honderdste verjaardag van het Monumentale 
Walcker-orgel Doesburg.  Dank zij het structurele onderhoud, onder meer middels de BRIM-regeling van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de bijdragen van SMWD staat het instrument er prima bij.  
 
Bestuurssamenstelling 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd: 
Reinoud G. Egberts, voorzitter 
Nico Broertjes, secretaris 
Bas van der Hel, penningmeester 
Wilbert Berendsen, lid 
Ed Engbers, lid 
Cor van Wageningen, lid 
 
Vergaderingen en overleggen 
 
In het kader van haar statutaire doelstelling werden bestuursvergaderingen gehouden op: 

- 3 februari 2016 
- 2 maart 2016 
- 18 mei 2016 
- 14 september 2016 

De vergaderingen werden alle gehouden in één der vergaderunits van de Martinikerk te Doesburg. 
 
Het bestuur voerde in het verslagjaar o.a. besprekingen met: 

 De KVOK afdeling Gelderland, 

 Management van het Internationaal Orgelfestival Haarlem, 

 StiDoMu inzake het project Orgelkids, 

 Randy Visuals over video-mapping. 
 
Verder werd het Symposium van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) in de Stevenskerk te 
Nijmegen (9-9-2016) en een kindervoorstelling van de Stichting Doolhoofd (10-9-2016)  bezocht.  
 
 
Activiteiten 
 

 Op 18 juni 2016 vond een studiemiddag plaats voor amateur-organisten georganiseerd door SWMD en 
KVOK afdeling Gelderland. Onderwerp waren enige orgelwerken van Max Reger. De door ongeveer 25 
belangstellenden bezochte studiemiddag werd verzorgd door Cor van Wageningen en Ingeborg Van 
Dokkum.  
 
 
 

 Op 23 juli 2016 vond in de Martinikerk een masterclass op het Walcker-orgel plaats onder leiding van 
de Reger-specialist Ludger Lohman. SMWD fungeerde daarbij als gastheer van de deelnemers aan het 
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Internationale Orgelfestival Haarlem. De masterclass werd door ongeveer 100  toehoorders uit diverse 
landen, waaronder China bijgewoond, waarbij 6 van hen actief deelnamen.   

 

 Een in 2015 gelanceerd idee en uitgewerkt project om in 2017 het Walcker-orgel middels moderne 
audio- en visuele technieken te promoten (video-mapping)  werd afgelast omdat het financieel niet 
haalbaar bleek. 

 
 
Promotie, pr en donateurs 
 
In het voorjaar van 2016 is een nieuwsbrief verschenen. Door tijdgebrek kon de aangekondigde editie van het 
najaar niet worden gepubliceerd. 
 
Het aantal donateurs per 31 – 12 – 2016 bedroeg 41. 
 
De website www.martinikerkdoesburg.nl  heeft een nieuw jasje gekregen, doordat het overgezet is in 
WordPress en zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. 
Ook op Facebook heeft de stichting een pagina waarop aandacht wordt gegeven aan het orgel en de 
activiteiten van SMWD. 
 
Financiën  
 
In 2016 werd de BRIM-regeling 2011 – 2016 afgesloten.  
SMWD heeft in die periode de eigen bijdrage van € 57.853, zijnde 35% van de kosten bijgedragen. 
Daarboven waren er onvoorziene kosten die daardoor niet gesubsidieerd werden, zoals voor reparatie van de 
tongwerken die door corrosie waren aangetast. Ook deze konden door SMWD worden gedragen zodat in de 
afgelopen 6 jaar nog eens €16.648 is bijgedragen aan de instandhouding van het instrument. 
 
Inmiddels heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de aanvraag voor subsidie voor de instandhouding 
van het Monumentale Walcker-orgel voor de periode 2017-2022 goedgekeurd en vastgesteld.  
Ook voor deze periode stelt SMWD zich garant voor de eigenbijdrage welke nu 50% bedraagt. 
De verwachting is dat ook in deze periode onvoorziene reparaties nodig zullen zijn. 
Om dit ook de komende jaren mogelijk te maken zijn ook de bijdragen van de donateurs van SMWD van 
onmisbare waarde! 
En om naast deze aangegane verplichtingen ook activiteiten, zoals het project Orgelkids te kunnen realiseren is 
het zoeken naar nieuwe financiële middelen noodzakelijk. 
 
 
 
 
29 maart 2017 
 
 

 
 
 
 
 
Reinoud G. Egberts, voorzitter. 


