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Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 5 personen: Peter Rodenburg -voorzitter, Kees van den Heuvel – secretaris/PR/website.
M. de Groen – penningmeester en webbeheer. J. Zoutendijk – alg. adjunct en onze adviseur, E. H. de Vroome. Het
bestuur vergaderde 2 keer dit jaar. Te weten in jan: jaarvergadering met financieel verslag 2018 en in september,
een evaluatie van de zomerconcerten en de programmering voor volgend jaar. In december heft zich een
kandidaat gemeld voor de functie van PR activiteiten. We zijn verheugd dat Matthijs Tichem deze taak op zich wilt
nemen. Het omvat de redactionele zaken en de website die in een nieuw jasje is gestoken. Voor de kapelconcerten
is hij vaak te vinden naast Bas de Vroome als registrant.
Concerten.
De concertserie kent het volgende patroon. Kapelconcerten, Zomerserie Orgelconcerten en de Fietstour. De
kapelconcerten hebben een gemiddelde aantal bezoekers van 34 gasten. Er kunnen maximaal 45 personen in de
kapel. Het zijn steeds weer concerten van niveau en zeker ook de solisten die we via het Codarts betrekken.
De fietstour was een aangename tocht naar twe kerken in Wateringen en een in Poeldijk. Twee RK kerken die fraaie
staat. Het orgel is soms een zorgenkindje. De PKN in Wateringen heeft een beroepsorganist en Bas is daar ook
bekend van de concerten en de bijaard bespelingen. De koffie in de Prot. kerk smaakte prima. Met 30 deelnemers
op de fiets en goed weer was het weer een succes. Met dank aan Bas de Vroome en Marenka Brussee op klarinet.
De Zomerserie is dit jaar weer uitgevoerd in beide kerk Oude kerk en Nieuwe kerk. Enthousiaste organisten: Willem
v Twillert heeft een deel op You Tube geplaatst. Met een gemiddelde bezoekersaantal van 65 blijven we statisch
ongeveer gelijk maar wat terugval t.o.v. 10 jaar geleden.
PR.
In 2019 starten we met een PR man. Hij beheert de wegsite en verzorgd de redactionele stukken voor de kranten
en Kerkblad, diverse websites die de concerten publiceren. Verder orgelnieuws, de orgelvriend en Het orgel. Van
belang zijn goede artikelen en voor zover beschikbaar een goede foto. Veel zijn gratis, de rest vraagt een bijdrage
van € 2.—tot € 9,--. Ook dit jaar wordt er een flyer gemaakt voor de zomerserie. De nieuwe website is eind
december in de lucht maar vergt nog wat aanpassingen.
Vriendenkring.
De Vriendenkring is uitgebreid met 2 nieuwe Vrienden en telt 42 leden die een bijdrage leveren aan het financieel
beheer van de Stichting. Tegenover de bijdrage ontvangen de vrienden het programmaboekje, een gratis fietstour
en 1 of 2 vrijkaarten, afhankelijk van de bijdrage.
Getallen en Financiën.
De toegangsprijs voor de orgelconcerten is € 8. De dubbelconcerten en de kapelconcerten zijn € 10.- De
programmaboekjes van de Zomerserie zijn m.n. bestemd voor de Vrienden en de musici. De Vrienden hebben €
1270,00 bijgedragen en de sponsors hebben voor €365 bijgedragen. Van de Rabobank clubactie hebben we € 650
ontvangen om komend jaar een gratis concert te organiseren in de Nieuwe kerk. Rede dat we eind 2018 financieel
een positief saldo hebben. Financieel hebben we voldoende ruimte en we hopen in 2019 een cd op te nemen in de
Nieuwe kerk.
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