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JAARVERSLAG 2018

BESTUUR
Er hebben zich in 2018 geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan.
De samenstelling van het bestuur is:
Reinoud G. Egberts, voorzitter
Ed Engbers, penningmeester
Nico Broertjes, secretaris
Bas van der Hel, lid
Wilbert Berendsen, lid
Marcus Bergink, lid.
Adviseur van het bestuur is:
Cor van Wageningen.
Voortdurend punt van aandacht blijft, zeker ook met het oog op de toekomst, uitbreiding/versterking van het
bestuur noodzakelijk. Tot op heden heeft dat niet tot concrete resultaten geleid.
Bestuursvergaderingen
In 2018 vonden op onderstaande data de reguliere bestuursvergaderingen plaats:
14 februari
16 mei
19 september
21 november
Daarnaast werd incidenteel overlegd met het bestuur van Stibema (Beheer en exploitatie van de Martinikerk in
het kader van het opstellen en accorderen van een gebruikersovereenkomst tussen SMWD en voornoemde
stichting.

WERKZAAMHEDEN AAN HET WALCKER-ORGEL
In het kader van het meerjarenonderhoudsplan “Subsidie Instandhouding Monumenten” (SIM} 2017-2022
vond in juli de 3-jaarlijkse generale stemming van het Walcker-orgel plaats. Deze generale stemming nam 4
werkdagen in beslag.
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Ten behoeve van de te houden zomeravond orgelconcerten werden vooraf gaande aan het concert de
tongwerken gestemd. Deze stembeurten konden volledig in eigen beheer worden uitgevoerd.
Om het toucher (toetsaanslag) te verbeteren werden dit jaar de contactbakken in de speeltafel aangepakt.
Hierbij werden alle contactpennen gecontroleerd en waar nodig opnieuw gericht. Incidenteel werd de bevilting
en belering in de abstractgaffels vervangen. Afsluitend werd de hele abstractuur afgeregeld.
In 2019 zal de werking van het Leerlaufkoppel van manuaal I worden verbeterd. Momenteel functioneert deze
slechts ten dele.

STEMMEN VAN TONGWERKEN
Om de door StiDoMu georganiseerde zomeravondconcerten welluidend te laten klinken, is het noodzakelijk om
op de dag van het concert de tongwerken te stemmen. Doorgaans gebeurde dat door Wilbert Berendsen of
Reinoud Egberts daarbij geassisteerd door vrijwilligers. In die gevallen dat van de diensten van genoemden
geen gebruik kon worden gemaakt was de inzet van een professionele stemmer nodig. Dit bracht voor Stidomu
extra kosten met zich mee. In 2018 hebben we deze stemwerkzaamheden volledig in eigen beheer kunnen
uitvoeren. Dit kon omdat bestuurslid Marcus Bergink de vaardigen van het tongwerk stemmen ook heeft en die
ook inzet voor het Walcker-orgel. Hiermee is de hele periode van de concertserie gedekt hetgeen voor
StiDoMu en in voorkomende gevallen ook voor SMWD een aanzienlijke besparing oplevert. Ook is voor 2019
het korps van stemhulpen uitgebreid.

SAMENWERKING MET KVOK
Op 14 september 2018 organiseerden wij samen met de Kon. Ver. Van Organisten en Kerkmusici (KVOK) een
studiemiddag voor amateurorganisten. Deze studiemiddag stond in het teken van de orgelwerken van Cesar
Franck en de vertaling daarvan naar het specifieke klankidioom van het Walcker-orgel. Deze door ca. 20
deelnemers werd bijgewoond werd gedoceerd door bestuurslid van SMWD Marcus Bergink, specialist daar
waar het om de werken van Cesar Franck gaat.

GEBRUIK WALCKER-ORGEL
Naast het gebruik bij de Erediensten, werd in 2018 werd het Walcker-orgel intensief gebruik gemaakt van het
Walcker-orgel en wel voor:
-

De lespraktijk van cantor-organist Wilbert Berendsen,
De eerder gememoreerde door StiDoMu georganiseerde jaarlijkse serie van 8 zomeravondconcerten,
De door StiDoMu georganiseerde concerten anders dan voornoemde serie,
Door anderen dan StiDoMu of SMWD georganiseerde concerten,
Speelgelegenheid voor organisten.

NIEUWSBRIEVEN
Aan de doelstelling om minimaal 2x een nieuwsbrief aan de donateurs van SMWD en belangstellenden te doen
toekomen is in 2018 voldaan en wel in juni en november.
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PROMOTIE
De door het bestuur uitgesproken intentie om het promoten van het Walcker-orgel middels de website te
optimaliseren heeft in 2018 niet tot concrete uitwerking geleid.

DONATEURS
Het donateurenbestand (42 per 31-12-2018) geeft ten opzichte van voorgaande jaren een stabiel beeld. Helaas
hebben niet alle donateurs de toegezegde bijdrage voldaan. Een herinnering hieraan in de laatste nieuwsbrief
gevolgd door persoonlijke gerichte herinnering leverde wel resultaat op, maar niet dusdanig dat alle donateurs
hun toezeggingen zijn nagekomen.
Wel werden van sommige bekende en onbekende donateurs extra substantiële donaties ontvangen.

PLANNEN VOOR 2019
Het promoten van het Walcker-orgel aan vakorganisten door het organiseren van een themamiddag waarbij de
technische als artistieke aspecten ruimschoots aan de orde zullen komen uitgaande van de periode waarin het
orgel werd gebouwd (1916).
Organiseren van een studiedag voor amateur-organisten op in september 2019 i.s.m. KVOK. De
voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet. Het thema zal zijn de orgelwerken van Felix MendelssohnBartholdy.
Gezien het succes van het in 2017 door ons en StiDoMu georganiseerde orgelproject voor het Doesburgse
basisonderwijs, zijn inmiddels contacten met de betreffende scholen gelegd om dit project in het schooljaar
2020-2021 te herhalen. De ervaring uit 2017 komen daarbij uiteraard goed van pas. Ook zal worden nagegaan
of we voor dit project samenwerkingsverbanden buiten Doesburg kunnen vinden.

Vastgesteld 13 februari 2019

