
 

 

Beleidsplan Stichting Orgelkring Waalwijk 2018-2019 

Notaris de Koning stond aan de wieg van de Stichting Orgelkring Waalwijk. De oprichtingsakte 

passeerde op 4 maart 1986. Vanaf die datum heeft de Stichting Orgelkring Waalwijk ongeveer                           

220  concerten georganiseerd alsook twee orgelconcoursen voor amateurs. Ook bezoeken aan 

orgelbouwers werden gebracht.  

De serie concerten kenmerkt zich door een rijke afwisseling van optredens: bespelers van orgel, 

klavecimbel, trompet, fluit, gitaar, viool en cello. Ook zang met begeleiding van orgel, piano en/of 

andere instrumenten, een blazersensemble en saxofoonkwartet en accordeonensemble zijn/waren  

opgenomen in de serie(s).  In de concertreeks vormt het orgel de hoofdmoot.                                                                                         

Opzet is net als voorheen ook in 2019 het orgel in vijf verschillende kerken te laten klinken met name 

in Waalwijk, Waspik en Sprang.                                                                                                                                                            

De website werd/wordt regelmatig bezocht. Begin 2018 is de site helemaal vernieuwd. Periodiek 

Orgelpunt verschijnt in 2019 drie maal.                                                                                                                                    

Vrienden van de Orgelkring mogen dit jaar een introducee  naar elk concert meenemen.                                            

De introducee hoeft geen entreegeld te betalen. Scholieren hebben voortaan eveneens vrije toegang                                

tot de concerten van de Orgelkring. Instellingen, scholen en bedrijven worden dit jaar bezocht om                                         

het bezoek aan orgelconcerten van hieruit te stimuleren. 

 Zoals gebruikelijk worden de Vrienden van de Orgelkring bij een van de concerten uitgenodigd om 

na afloop onder het genot van een kop koffie/thee na te praten over de concertreeks 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Het ledenbestand is hetzelfde gebleven. Het bestuur heeft daarom in 2019 naar wegen gezocht meer 

Vrienden en bezoekers te betrekken bij de concerten. De toegangsprijzen zijn daarom aangepast.                                 

De gemeente Waalwijk subsidieert de Orgelkring. Met deze gelden wordt het voortbestaan van de 

Orgelkring gegarandeerd.   

Samenwerking  met andere orgelkringen werd onderzocht. De afstand tussen de verschillende 

standplaatsen vormde soms een belemmering om tot samenwerking te komen. 

De SOW houdt contact met de De Brabantse Orgelfederatie. Vergaderingen worden bezocht,                                                    

belangrijke gegevens over plaatselijke orgels worden doorgespeeld en het orgelmagazine van de                                               

BOF wordt tijdens concerten verspreid.                                              

Het bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk bestaat uit zes leden. 



Dat 2019 een succesvol jaar moge worden voor de SOW 

 

Waalwijk,     mei 2019. 

 

De voorzitter:          J. de Bonth.                      De secretaris: B. Smeets. 

 


