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1.	  	   Verslag	  activiteiten	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  	  	  
	  
	  
1.1	  Terugblik	  2018	  
	  
In	  2018	  lag	  het	  accent	  op	  de	  activiteiten	  rond	  onze	  twee	  hoofdprojecten:	  Orgelkids	  en	  
Kerkliedwiki.	  
	  
In	  Nederland	  zijn	  er	  nu	  meer	  Doe-‐orgels	  beschikbaar.	  Bovendien	  heeft	  Orgelkids	  
inmiddels	  internationale	  uitbouw	  naar	  België,	  USA,	  Canada,	  Zweden,	  Duitsland,	  Taiwan.	  	  
Voor	  een	  overzicht	  van	  de	  standplaatsen	  van	  50	  Doe-‐orgels,	  zie	  het	  kaartje:	  	  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wCde2RLQhNKwGlPHnR2hkForlBU&
usp=sharing	  
	  
Kerkliedwiki	  vierde	  op	  3	  februari	  2018	  het	  5-‐jarig	  bestaan	  en	  de	  10e	  Kerkliedwiki	  
Schrijfdag	  met	  een	  Kerkliedwiki	  Festival,	  i.s.m.	  de	  Amersfoortse	  Zwaan.	  
  
  
De	  activiteiten	  en	  resultaten	  per	  activiteit:	  
	  

1. Orgelkids	  NL:	  aanschaf	  extra	  Doe-‐orgel	  	  
• In	  juli	  2018	  heeft	  de	  stichting	  een	  extra	  Doe-‐orgel	  aangekocht	  (€5.000,-‐),	  

gebouwd	  door	  Verschueren	  Orgelbouw.	  Het	  orgel	  moet	  voorzien	  in	  de	  
toenemende	  behoefte	  aan	  verhuur.	  	  

• Verschueren	  Orgelbouw	  is	  projectpartner	  voor	  dit	  project	  en	  bouwt	  Doe-‐
orgels	  op	  bestelling	  voor	  belangstellenden.	  Orgelkids	  beantwoordt	  de	  
eerste	  vragen	  en	  speelt	  de	  serieuze	  offerte-‐aanvragen	  door.	  	  

• In	  2017	  zijn	  er	  via	  het	  Lydia	  Vroegindeweij	  Fonds	  vier	  subsidies	  a	  €2.500,-‐	  
aangeboden	  voor	  regio’s	  die	  een	  Doe-‐orgel	  willen	  aanschaffen:	  Hiermee	  
zijn	  inmiddels	  Alkmaar	  en	  Schijndel	  in	  2018	  voorzien.	  	  

• De	  bouwtekeningen	  (door	  Verschueren	  professioneel	  beschikbaar	  
gemaakt)	  worden	  regelmatig	  afgenomen	  (€	  50,-‐	  NL-‐prijs	  /	  €57,-‐	  
buitenlandse	  prijs).	  De	  opbrengsten	  zijn	  voor	  het	  project.	  Verkoop	  via	  de	  
webwinkel	  van	  de	  Stichting.	  

• Publiciteit:	  in	  december	  2018	  is	  een	  groot	  themanummer	  van	  het	  Vlaamse	  
blad	  Orgelkunst	  gewijd	  aan	  jeugd	  en	  Orgel.	  Orgelkids	  en	  het	  Doe-‐orgel	  
hebben	  daarin	  een	  prominente	  rol	  gekregen.	  	  

• Bart	  Wuilmus	  heeft	  een	  Orgelkids	  Tune	  (een	  herkenningsmelodie)	  
gecomponeerd,	  te	  spelen	  bij	  presentaties	  op	  het	  Doe-‐orgel	  en	  groot	  orgel.	  
Enkele	  maten	  hieruit	  kunnen	  als	  ‘audio-‐logo-‐	  in	  de	  filmpjes	  gebruikt	  
worden.	  De	  bladmuziek	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website.	  

• Facebookpagina	  Orgelkids:	  momenteel	  1000	  vrienden;	  994	  volgers.	  Met	  
name	  de	  filmpjes	  leiden	  tot	  uitstekende	  resultaten:	  Open	  Monumentendag	  
in	  de	  Amersfoortse	  Zwaan	  (sept)	  leidde	  tot	  17.000	  views	  en	  meer	  dan	  
300x	  gedeeld;	  De	  Tune	  voor	  Orgelkids	  (nov)	  tot	  2.200	  views	  en	  36x	  
gedeeld.	  

• Twitteraccount	  @Orgelkids:	  momenteel	  93	  volgers.	  
• Youtubekanaal	  Orgelkids:	  momenteel	  23	  abonnees.	  
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2. Orgelkids	  internationaal	  	  
• Na	  samenwerking	  met	  Het	  Orgel	  in	  Vlaanderen	  (2015)	  en	  Orgelkids	  USA	  

(2016),	  is	  de	  groep	  in	  2018	  uitgebreid	  met	  OrgelkidsCAN	  (Canada)	  in	  juli	  
en	  Orgelkids	  SE	  (Zweden)	  in	  oktober.	  Het	  voordeel	  van	  samenwerking	  is	  
daarnaast	  de	  Engelstalige	  communicatie	  en	  de	  internationale	  uitstraling.	  

• In	  september	  2018	  is	  Orgelkids	  CAN	  ‘nationwide’	  van	  start	  gegaan	  in	  8	  
regio’s	  in	  Canada.	  Hiertoe	  worden	  nu	  8	  orgels	  in	  licentie	  gebouwd	  door	  
een	  Canadese	  orgelbouwer	  Létourneau.	  

• De	  geplande	  start	  van	  Orgelkids	  UK	  in	  2018	  kon	  geen	  doorgang	  vinden	  
wegens	  te	  weinig	  budget.	  Inmiddels	  wordt	  met	  eigenbouw	  op	  basis	  van	  de	  
tekeningen	  voorzien	  in	  de	  behoefte	  door	  David	  Shuker.	  

• Er	  zijn	  inmiddels	  meerdere	  contacten	  met	  organisten	  in	  Duitsland,	  die	  ook	  
ons	  Doe-‐orgel	  huren	  voor	  projecten	  en	  nu	  zelf	  willen	  gaan	  aanschaffen.	  De	  
Orgelakademie	  in	  Stade	  heeft	  zelf	  een	  Doe-‐orgel	  aangeschaft	  en	  
organiseert	  in	  april	  2019	  een	  3-‐daags	  symposium	  over	  orgels	  en	  jeugd,	  
waar	  Lydia	  Orgelkids	  zal	  presenteren.	  

• Voor	  het	  uitwisselen	  van	  brondocumenten	  met	  deze	  internationale	  
partners	  is	  een	  nieuwe	  website	  beschikbaar:	  www.orgelkids.wiki.	  	  

• Orgelkids	  is	  vermeld	  op	  Wikipedia,	  zowel	  in	  het	  Nederlands	  
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgelkids)	  als	  in	  het	  Engels	  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Orgelkids).	  

• Buitenlands	  bezoek:	  in	  febr	  2018	  is	  Rick	  St.	  Germain	  (projectleider	  
OrgelkidsCAN)	  op	  bezoek	  geweest;	  in	  juli	  is	  Orgelkids	  USA	  een	  week	  in	  
Nederland	  geweest;	  in	  november	  zijn	  Darrell	  Bailey	  en	  Herminia	  Din	  op	  
bezoek	  geweest,	  die	  Orgelkids	  Taiwan	  en	  Orgelkids	  China	  voorbereiden.	  	  

• Componisten	  gaan	  spontaan	  componeren	  voor	  het	  Doe-‐orgel.	  In	  Zweden	  
schreef	  Fredrik	  Hagstedt	  twee	  Suites	  voor	  Doe-‐orgel;	  in	  de	  USA	  schreef	  
Carson	  Cooman	  twee	  stukken.	  

3. Kerkliedwiki	  
• Opgestart	  in	  december	  2012	  door	  Lydia	  Vroegindeweij.	  Vanaf	  december	  

2013	  opengesteld	  voor	  iedereen.	  	  
• Meeste	  bezoekers	  komen	  via	  Google,	  zoeken	  op	  lied/beginregel.	  Men	  

verblijft	  2,5-‐3	  minuten	  op	  een	  pagina.	  
• Bezoekersaantallen	  stijgen	  nog	  steeds:	  pieken	  op	  zondagen	  en	  bij	  de	  

feestdagen.	  December	  2018	  circa	  	  50.000	  bezoekers,	  mede	  dankzij	  vierde	  
keer	  Adventskalender.	  Pinksterzondag	  2018	  bijna	  2.000	  bezoekers.	  

• Statistieken	  bezoekers	  over	  2018:	  
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• 	  
• Per	  eind	  december	  2018	  zijn	  er	  ruim	  4.300	  liederen	  ingevoerd.	  	  
• Hosting	  is	  ondergebracht	  bij	  een	  professioneel	  hostingbedrijf	  (IXL-‐Hosting	  

in	  Ede.	  Goede	  ervaringen	  met	  de	  service.	  	  
• Matthijs	  van	  den	  Berg	  is	  als	  technisch	  beheerder	  aan	  het	  team	  vrijwilligers	  

toegevoegd	  en	  heeft	  ook	  toegang	  tot	  alle	  broninformatie	  bij	  het	  
hostingbedrijf.	  

• Google-‐advertenties	  brengen	  circa	  70,-‐	  per	  maand	  op.	  
• In	  samenwerking	  met	  de	  Amersfoortse	  Zwaan:	  Kerkliedwiki	  Schrijfdagen	  

(inmiddels	  12	  keer	  georganiseerd	  met	  circa	  10-‐15	  deelnemers	  per	  keer,	  
m.u.v.	  nov	  2018:	  slechts	  3).	  

• Kerkliedwiki	  staat	  op	  Wikipedia	  vermeld:	  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkliedwiki.	  Wikipedia	  verwijst	  ook	  via	  
links	  naar	  Kerkliedwiki,	  bijv.	  bij	  dichters	  en	  componisten,	  naar	  
liederenoverzicht	  in	  Kerkliedwiki.	  

• Publiciteit:	  begin	  2018	  uitgebreide	  artikelen	  in	  Handelingen,	  
Reformatorisch	  Dagblad,	  Laetare	  over	  Kerkliedwiki.	  	  

• Facebookpagina	  Kerkliedwiki:	  momenteel	  525	  vrienden;	  528	  volgers.	  
4. Social	  mediawatching	  en	  communicatie	  voor	  Liedboek	  	  

• Deze	  dienstverlening	  is	  gericht	  op	  de	  communicatie	  die	  vooral	  nodig	  was	  
vanwege	  klachten	  omtrent	  Liedboek	  Online.	  In	  het	  
samenwerkingsverband	  tussen	  de	  uitgevers	  was	  niet	  voorzien	  in	  
blijvende	  communicatie.	  	  

• Hiervoor	  wordt	  sinds	  januari	  2016	  een	  bedrag	  gefactureerd	  van	  €	  480,-‐	  
per	  kwartaal.	  

5. Deelname	  aan	  enkele	  vergaderingen	  rond	  de	  oprichting	  en	  uitwerking	  van	  het	  	  
Huis	  van	  de	  Kerkmuziek	  (http://www.huisvandekerkmuziek.nl)	  

• Het	  nieuwe	  Huis	  van	  de	  Kerkmuziek	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  ISOK,	  bedoeld	  
als	  „virtuele	  organisatie	  waarin	  bestaande	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  op	  
het	  terrein	  van	  de	  kerkmuziek	  samenwerken.”	  De	  missie	  van	  het	  Huis	  van	  
de	  Kerkmuziek	  is	  „om	  het	  levende	  kerkmuzikale	  geheel,	  oud	  en	  nieuw,	  
gestalte	  te	  geven	  in	  een	  nieuwe	  maatschappelijke	  constellatie.”	  
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• Inmiddels	  blijkt	  dit	  toch	  een	  zwaarder	  bestuur	  te	  worden,	  waarbij	  elke	  
deelnemende	  organisatie	  moet	  gaan	  betalen	  voor	  de	  bureaukosten.	  Voor	  
ons	  geen	  optie,	  omdat	  we	  geen	  meerwaarde	  zien	  in	  deze	  constructie.	  Eind	  
2018	  lidmaatschap	  opgezegd.	  

6. Cadeau-‐artikelen	  in	  de	  webshop	  
• Begonnen	  als	  gimmick	  met	  geborduurde	  handdoeken	  voor	  organisten.	  

Inmiddels	  aangevuld	  met	  meer	  artikelen.	  
• In	  2016-‐18	  zijn	  er	  ten	  behoeve	  van	  de	  exploitatie	  van	  de	  Kerkliedwiki	  

circa	  250	  koekjesstekers	  Luther/Bach	  verkocht.	  
• Sinds	  februari	  2018	  is	  er	  de	  Ubi	  Cari-‐tas	  die	  men	  krijgt	  toegestuurd	  na	  

overmaking	  van	  €10,-‐	  donatie	  voor	  Kerkliedwiki.	  In	  2018	  zijn	  er	  77	  
verzonden.	  

7.	  	  Publiciteit	  algemeen	  stichting:	  	  
• In	  Muziek&Liturgie	  dec	  2018	  is	  een	  uitgebreid	  artikel	  geplaatst	  over	  de	  

Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk.	  
	  
1.2	  Over	  de	  resultaten	  2018	  
	  
Het	  bestuur	  kijkt	  terug	  op	  een	  goed	  jaar,	  met	  wervende	  activiteiten	  en	  veel	  nieuwe	  
contacten.	  De	  groeiende	  nationale	  en	  internationale	  belangstelling	  voor	  Orgelkids	  
verheugt	  ons	  zeer.	  En	  ook	  de	  toenemende	  aantallen	  gebruikers	  van	  de	  Kerkliedwiki	  en	  
de	  financiële	  bijdragen	  die	  dat	  oplevert	  stemmen	  positief.	  Er	  komt	  veel	  positieve	  
feedback	  van	  gebruikers	  binnen.	  Het	  jaar	  is	  met	  een	  positief	  financieel	  resultaat	  
afgesloten.	  
	  
1.3	  Vooruitzichten	  
	  
In	  2019	  viert	  Orgelkids	  het	  10-‐jarig	  jubileum	  (oprichting	  van	  de	  eerste	  website	  was	  in	  
2009,	  bij	  de	  start	  van	  het	  Lydia	  Vroegindeweij	  Fonds).	  Deze	  aanleiding	  zal	  worden	  
aangegrepen	  om	  meer	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  didactische	  vaardigheden	  en	  
werkvormen	  die	  nodig	  zijn	  om	  het	  Doe-‐orgel	  en	  andere	  orgelprojecten	  goed	  te	  laten	  
uitvoeren	  door	  vrijwilligers	  van	  de	  lokale	  orgelstichtingen	  en	  orgelcommissies.	  
	  
Begin	  2019	  dient	  de	  website	  van	  Kerkmuziek	  Netwerk	  te	  worden	  aangepast	  vanwege	  
nieuwe	  software	  van	  Rabobank	  voor	  de	  Omnikassa	  ten	  behoeve	  van	  de	  webwinkel.	  Als	  
de	  oorspronkelijke	  bouwer	  geen	  kans	  ziet	  om	  dit	  te	  verzorgen,	  zal	  een	  nieuwe	  website	  
gebouwd	  moeten	  worden.	  
	  
	  
	  
Leusden,	  11	  maart	  2019	  
	  
Lydia	  Vroegindeweij	  
(voorzitter)	  
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2.	  	   Financieel	  jaaroverzicht	  
	  
Balans	  per	  31-‐12-‐2018	  
	  
DEBET	   31-‐12-‐2018	   31-‐12-‐2017	   CREDIT	   31-‐12-‐2018	   31-‐12-‐2017	  
Activa:	  
Doe-‐orgel-‐I	  
Doe-‐orgel-‐II	  
	  
Liquide	  middelen:	  
NL68	  RABO	  0386	  8567	  53	  
Zakelijke	  rekening	  
NL08	  RABO	  3493	  5629	  69	  	  
BedrijfsSpaarRekening	  

	  
0,00	  

4.500,00	  
	  
	  

3.801,26	  
	  

22.013,37	  

	  
500,00	  

-‐	  
	  

	  
8.013,27	  

	  
20.009,10	  

Eigen	  vermogen	  
	  
Crediteuren	  

30.043,82	  
	  

270,81	  

28.522,37	  
	  
-‐	  
	  

Totaal	   €	  30.314,63	   €	  28.522,37	   Totaal	   €	  30.314,63	   €	  28.522,37	  
	  
	  
Resultatenoverzicht	  2018	  
Opbrengsten	   	  	   2018	  
	  	   Boeken	   	  €	  73,58	  	  
	  	   Huur	  Doe-‐orgel	   	  €	  2.008,26	  	  
	  	   Koekjesstekers	   	  €	  28,84	  	  
	  	   Handdoeken	   	  €	  11,52	  	  
	  	   Betaalde	  dienstverlening	   	  €	  1.920,00	  	  
	  	   Tekeningen	   	  €	  1.270,71	  	  
	  	   Advertenties	  	   	  €	  804,89	  	  
	  	   Tas	   	  €	  770,00	  	  
	  	   Diversen/giften	   	  €	  366,00	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  Totaal	  inkomsten	   	  €	  7.253,80	  	  
	  	   	  	   	  	  
Kosten	   	  	   2018	  
	  	   Bankkosten	   	  €	  281,76	  	  
	  	   Abonn+literatuur	   	  €	  229,10	  	  
	  	   Drukkosten,	  promotie	   	  €	  77,22	  	  
	  	   Portokosten	   	  €	  244,18	  	  
	  	   Vrijwilligersonkosten	   	  €	  312,86	  	  
	  	   Bestuurskosten	   	  €	  130,00	  	  
	  	   Afschrijvingen	  Doe-‐orgels	   	  €	  1000,00	  
	  	   Hostingkosten	   	  €	  1.917,23	  	  
	  	   Inkoop	  Boekje	  Orgel	   	  €	  448,20	  	  
	  	   Inkoop	  Tassen	   	  €	  293,00	  	  
	  	   Diversen	   	  €	  257,18	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  Totaal	  uitgaven	   	  €	  5.190,73	  	  
	   	   	  
RESULTAAT	   	   €	  2.063,07	  
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Toelichting	  
	  
De	  debetzijde	  van	  de	  balans	  bestaat	  uitsluitend	  uit	  de	  middelen	  op	  lopende	  rekening	  en	  
spaarrekening	  en	  de	  investeringen	  in	  het	  Doe-‐orgel.	  
In	  2017	  is	  het	  eerste	  Doe-‐orgel	  na	  vijf	  jaar	  bruikleen	  in	  eigendom	  verkregen	  door	  een	  
schenking	  en	  tegen	  geschatte	  dagwaarde	  op	  de	  balans	  opgenomen.	  Inmiddels	  is	  dat	  
orgel	  afgeschreven.	  In	  juli	  2018	  is	  een	  tweede	  Doe-‐orgel	  aangeschaft	  voor	  €	  5.000,00.	  
	  
De	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  wisselen	  per	  jaar,	  afhankelijk	  van	  uitgevoerde	  projecten	  
en	  gerealiseerde	  betaalde	  dienstverlening.	  In	  de	  projectperiode	  zijn	  er	  geen	  nieuwe	  
lesmaterialen	  tegen	  betaling	  ontwikkeld.	  	  
	  
De	  bestuursleden	  ontvangen	  geen	  vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  Alle	  
opbrengsten	  komen	  geheel	  ten	  goede	  aan	  de	  doelen	  van	  de	  stichting.	  
	  
De	  grootste	  vaste	  kostenpost	  is	  de	  hosting	  van	  de	  websites.	  Deze	  kosten	  zullen	  de	  
komende	  jaren	  naar	  verwachting	  geleidelijk	  aan	  stijgen.	  De	  dekking	  wordt	  gezocht	  in	  
verkoop	  van	  (cadeau-‐)artikelen	  en	  advertentie-‐inkomsten	  via	  Google	  op	  de	  website	  
Kerkliedwiki.nl.	  	  Voor	  de	  instandhouding	  van	  de	  website	  Kerkliedwiki	  dient	  een	  
financiële	  buffer	  te	  worden	  aangehouden	  voor	  minimaal	  3	  jaar,	  te	  weten	  €	  6.500,-‐.	  
	  
Er	  wordt	  €	  5.000,-‐	  gereserveerd	  ten	  behoeve	  de	  viering	  van	  het	  jubileum	  van	  Orgelkids	  
in	  2019.	  
	  
	  
Verklaring	  kascontrole	  
	  
De	  penningmeester,	  Diederiek	  van	  Loo,	  verklaart	  hierbij	  alle	  stukken	  en	  bescheiden,	  
betrekking	  hebbende	  op	  de	  exploitatie	  over	  de	  periode	  1-‐1-‐2018	  tot	  en	  met	  31-‐12-‐2018	  
en	  de	  balans	  per	  31-‐12-‐2018	  van	  de	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  te	  hebben	  
gecontroleerd	  en	  akkoord	  bevonden	  op	  4	  februari	  2018.	  
	  De	  penningmeester	  verzoekt	  de	  vergadering	  om	  de	  bestuurder	  décharge	  te	  verlenen	  
voor	  het	  gevoerde	  financiële	  beleid	  over	  2018.	  	  
	  	  
Leusden,	  datum	  4	  februari	  2019:	  
	  	  
	  	  
Akkoordverklaring	  bestuur	  
	  
Leusden,	  ...............	  2019.	  
	  
Lydia	  Vroegindeweij	  
	  
	  
	  

Diederiek	  van	  Loo	  

Janneke	  Nijboer	  
	  
	  
	  

Cees-‐Willem	  van	  Vliet	  
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