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JAARVERSLAG 2021 
 
 
 
BESTUUR 
 
De samenstelling van het bestuur was in 2021: 
 
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 2021 vond er evenals in 2020  vanwege het coronavirus en de daarvoor door de overheid opgelegde 
beperkende maatregelen slechts één reguliere bestuursvergadering plaats en wel op: 
 
6 oktober 2021 
 
Waar nodig vond incidenteel overleg plaats middels email en/of telefoon. 
 
In 2021 kon de herziening van de gebruikersovereenkomst tussen SMWD en Stg. Behoud en Beheer van de 
Martinikerk (Stibema) worden geaccordeerd en ondertekend.  
               
 
WERKZAAMHEDEN AAN HET WALCKER-ORGEL 
 
In het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) “Subsidie Instandhouding Monumenten” (SIM} 2017-
2022) werd in juni 2021 de 3-jaarlijkse generale stemming van het Walcker-orgel uitgevoerd.  
Medio oktober/november 2021 werden werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de revisie van de 
tremulanten, de balgapparaten en van de deuren van de drie zwelkasten. 
 
 
 

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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STEMMEN VAN TONGWERKEN 
 
Ten behoeve van de  door StiDoMu georganiseerde serie Zomeravond orgelbespelingen in augustus/september 
2021 werden voorafgaand aan ieder concert de tongwerken gestemd door ter zake kundige bestuursleden van 
SMWD bijgestaan door vrijwillige stemhulpen. 
 
 
 
GEBRUIK WALCKER-ORGEL  
 
Naast het gebruik bij de Erediensten, werd in 2021 gebruik gemaakt van het Walcker-orgel en wel voor: 
 

- De lespraktijk van cantor-organist Wilbert Berendsen, 
- De door StiDoMu georganiseerde concerten  
- Speelgelegenheid voor organisten. 
- het geplande kerstconcert van 26 december 2021 kon vanwege de lock-down geen doorgang vinden. 
-  

Daar waar het Walcker-orgel kon worden bespeeld, werden de dan geldende corona-voorschriften in acht 
genomen. 
 
 
NIEUWSBRIEVEN 

 
Aan de doelstelling om minimaal 2x een nieuwsbrief aan de donateurs van SMWD en belangstellenden te doen 
toekomen werd in 2021 voldaan en wel in juli en december.  
De nieuwsbrief werd verzonden aan de donateurs en belangstellenden die zich daarvoor hebben ingeschreven. 
De oplage bedroeg  per nieuwsbrief in 2021 ca. 90 exemplaren. 
 
 
DONATEURS 
 
Het donateurenbestand (34 per 31-12-2021) laat ten opzichte van voorgaande jaren een lichte teruggang zien. 
Deze teruggang is voornamelijk te wijten aan vergrijzing en overlijden. Het op peil brengen en houden van het 
donateurenbestand zal in 2022 de nodige prioriteit krijgen. 
 
Van sommige bekende en onbekende donateurs werden in 2021 extra substantiële donaties ontvangen. 
 
 
 
UITGESTELDE PLANNEN VOOR 2021 EN PLANNEN VOOR 2022 
 
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 werd gepland voor het 3e of 4e kwartaal van 2021 maar is vanwege dezelfde beperkingen weer uitgesteld 
naar medio september/oktober 2022. 
 
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. 
Uiteindelijk kon het project zonder beperkingen volledig worden uitgevoerd in oktober/november 2021. 
Het werven van de benodigde fondsen heeft geleid dat het project volledig financieel is gedekt.  
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In juli 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 in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2022 
 
 
  
Bestuur, per 01-01-2022 
 
R.G. Egberts, voorzitter  
N. Broertjes, secretaris 
E. Engbers, penningmeester  
G.W. Berendsen, lid  
M.P. Bergink, lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


