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JAARVERSLAG 2020 
 
 
 
BESTUUR 
 
De samenstelling van het bestuur was in 2020: 
 
Reinoud G. Egberts, voorzitter 
Ed Engbers, penningmeester 
Nico Broertjes, secretaris 
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 2020 vonden vanwege het coronavirus en de daarvoor door de overheid opgelegde beperkende 
maatregelen vond er slechts één reguliere bestuursvergadering plaats en wel op: 
 
13 februari 2020 
 
Waar nodig vond incidenteel overleg plaats middels email en/of telefoon. 
 
Vanwege voornoemde maatregelen kon de herziening van de gebruikersovereenkomst tussen SMWD en Stg. 
Behoud en Beheer van de Martinikerk (Stibema) niet worden geconcretiseerd. Een en ander zal in 2021 haar 
beslag krijgen. 
               
 
WERKZAAMHEDEN AAN HET WALCKER-ORGEL 
 
In het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) “Subsidie Instandhouding Monumenten” (SIM} 2017-
2022) is de jaarlijkse kleine stemming van het Walcker-orgel niet uitgevoerd. Vanwege het feit dat het orgel 
voor zowel kerkelijk- als concertgebruik vanwege de richtlijnen van het RIVM sporadisch werd ingezet, heeft de 
stemming in 2020 niet plaats hoeven vinden. 
 
 

Stichting  
Monumentaal 
Walcker-orgel 
Doesburg 
 
SMWD 

Secretariaat: 
Nico Broertjes 

Blesdijk 48 
7683CE Den Ham 

[m] 06 – 34 37 47 84 
[e] secretariaat@walckerorgel.nl 
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De voor 2019 geplande werkzaamheden ter verbetering van de werking van het Leerlaufkoppel van manuaal I 
zijn in 2020 uitgevoerd op basis van voornoemd MOP. De vertraging was mede te wijten aan de complexiteit 
waardoor de orgelmaker meer voorbereidingstijd nodig had. 
De werkzaamheden die voor afgelopen jaar 2020 waren gepland, worden komend voorjaar uitgevoerd te 
weten reparatie van de frontpijpen en schoonmaken koppelkasten. 
 
 
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. Aangezien deze concerten in 2020 vanwege de 
coronamaatregelen geen doorgang konden vinden, heeft deze stemming niet plaats gevonden. 
 
 
GEBRUIK WALCKER-ORGEL  
 
Naast het gebruik bij de Erediensten, werd in 2020 beperkt gebruik gemaakt van het Walcker-orgel en wel 
voor: 
 

- De lespraktijk van cantor-organist Wilbert Berendsen, 
- Concert door Wilbert Berendsen op 27 augustus 2020 
- Door anderen dan StiDoMu of SMWD georganiseerde concerten i.c. een digitaal marathonconcert 

door 5 organisten op 11 november 2020 dat via YouTube was te beluisteren. 
- Speelgelegenheid voor organisten. 
- het geplande kerstconcert van 27 december kon vanwege de lockdown geen doorgang vinden. 

 
 
NIEUWSBRIEVEN 

 
Aan de doelstelling om minimaal 2x een nieuwsbrief aan de donateurs van SMWD en belangstellenden te doen 
toekomen werd in 2020 voldaan en wel in juni en december.  
De nieuwsbrief werd verzonden aan de donateurs en belangstellenden die zich daarvoor hebben ingeschreven. 
De oplage bedroeg per nieuwsbrief in 2020 ca. 90 exemplaren. 
 
 
DONATEURS 
 
Het donateurenbestand (38 per 31-12-2020) 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 
leverde wel resultaat op, maar niet dusdanig dat alle donateurs hun toezeggingen zijn nagekomen. 
 
Van sommige bekende en onbekende donateurs werden in 2020 extra substantiële donaties ontvangen. 
 
 
 
PLANNEN VOOR 2021 
 
Het promoten van het Walcker-orgel aan vakorganisten door het organiseren van een themamiddag stond 
gepland voor medio oktober 2020. Vanwege de corona-beperkingen kon deze middag geen doorgang vinden 
en zal mogelijk in het 3e of 4e kwartaal van 2021.  
 
De herhaling van het in 2017 uitgevoerde Educatief Orgelproject voor het basisonderwijs in Doesburg, bedoeld 
voor de groepen 6, 7 en 8, zou volgens planning in oktober/november 2020 worden uitgevoerd. In overleg met 
de betreffende scholen en andere betrokkenen is besloten het project medio maart/april 2021 te realiseren, 
tenzij dit vanwege de dan nog geldende coronamaatregelen niet mogelijk is. 
Het werven van de benodigde fondsen heeft geleid dat er voor het project volledige financiële dekking is. 
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Medio 2022 zullen er Cd-opnamen plaats vinden op het Walcker-orgel door Prof. Weinberger te München. 
Weinberger geldt als een prominent vertolker van de orgelwerken van Max Reger. De op te nemen 
orgelwerken staan dan ook in het teken van genoemde componist waarvoor het Doesburgse Walcker-orgel bij 
uitstek geschikt is. 
 
 
 
Vastgesteld door het bestuur op 16 februari 2021  
 
  
Bestuur, per 16 februari 2021  
 
R.G. Egberts, voorzitter  
N. Broertjes, secretaris 
E. Engbers, penningmeester  
G.W. Berendsen, lid  
M.P. Bergink, lid 
 
 
 
 
 
 
 
 


