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Jaarverslag 2013 van de Stichting Orgelkring Waalwijk
Door het overlijden van bestuurslid Martin van der Horst in september vorig jaar
ontstond een vacature in het bestuur van de SOW. Ook werd de voorzitter in
2012 uitgeschakeld door ziekte en operaties. Het was noodzakelijk dat het
bestuur versterking kreeg. In de persoon van Joop de Zwart (Sprang Capelle)
hebben wij een bekwaam en geinteresseerd persoon gevonden. Wat later
werd de heer Gijs de Bonth (Drunen) als ervaren leider toegevoegd aan het
bestuur van de Orgelkring.
In de serie 2013 werden de resultaten van de gehouden enquête onder de
Vrienden van de Stichting Orgelkring deels verwerkt. Zo werd in de samenstelling van de reeks concerten gestreefd naar afwisseling van orgel en
koor en/of andere instrumentalisten. Dit resulteerde in optredens van Les
Chanteurs Gregorien (koor) en Jan de Laat (orgelimprovisatie), Bert van
den Brink (orgel) met improvisaties in jazz-stijl, de combinatie orgel en gitaar
(Willem Hörmann en Rembrandt Gerlach), orgel en trompet (Piet van der
Steen en Peter van Dinther) en tot slot orgel (Sietse van Wijgerden) zang
en viool. Opvallend was de hoge kwaliteit die door de musici werd geboden
hetgeen zeer gewaardeerd werd door de toehoorders.
De welwillende medewerking van de kerken maakt het mogelijk dat de
SOW jaarlijks kan werken aan een nog betere serie concerten. De orgels
zijn hier debet aan.
Jaarlijks verschijnt er driemaal “Orgelpunt”. Dit blad verschaft Vrienden van
de SOW informatie over het reilen en zeilen van de Stichting alsook de
concerten. Daarnaast biedt de website www.orgelkringwaalwijk.nl info.
Voor 2014 zijn de plannen op dezelfde voet verder te gaan met de concertreeks. Ook de Vrienden worden uitgenodigd voor en na één van de concerten
onder het genot van koffie/thee/drankje persoonlijk met de bestuursleden
van gedachten te wisselen. Mogelijk dat in 2014 een excursie wordt georganiseerd naar een orgelbouwer in Brabant (Andel/Den Bosch).
Stichting Orgelkring Waalwijk zoekt naar middelen om meer belangstelling
bij de jeugd te kweken voor het orgel. Contacten op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn intussen gelegd.

Op financieel terrein wordt gezocht naar mogelijkheden de SOW te
ondersteunen door meer sponsors.
Het voornemen van de Orgelkring is in 2014 in Waalwijk en omgeving
het orgel nog meer onder de aandacht van het publiek te brengen.
Hopelijk slagen wij hierin. Dit wordt zeker bevestigd door het jarenlange
bestaan van de Stichting.

Waalwijk, 17 september 2013.
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