
Beleidsnotitie Brabantse Orgelfederatie 
 

1. Inleiding 
 
Het huidige bestuur van de Brabantse Orgelfederatie (BOF)  bestaat op dit moment uit drie 
personen.  
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
Ruud Severijns (Middelbeers), voorzitter 
Wim Goossens (Boxmeer) secretaris 
Geurt Brouwer (Sint-Michielsgestel), penningmeester 
 
Het bestuur wordt ondersteund door adviseur: 
Tommy van Doorn (Boxtel), artistiek adviseur 
 
De functies van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn dus vervuld en deze 
bestuurders zijn met name aangetrokken vanwege hun bestuurlijke kwaliteiten die juist voor 
deze specifieke functies gewenst waren. Maar er zijn inmiddels vacatures ontstaan door het 
vertrek van Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg. Eerder heeft Ad van Sleuwen al afscheid 
genomen als artistiek adviseur. Ook Henk Kooiker heeft aangegeven dat hij zijn gezondheid 
prioriteit moet geven en daarom niet permanent als adviseur kan functioneren maar wel op ad 
hoc-basis de BOF wil ondersteunen. Ondanks herhaalde oproepen op de website, bij de 
diverse concerten in het voor- en najaar, in de recente ALV alsmede diverse persoonlijke 
gesprekken is het bestuur er niet in geslaagd om deze vacatures te vervullen. Dat heeft het 
bestuur er toe gebracht om nog eens fundamenteel na te gaan op welke wijze de Brabantse 
Orgelfederatie kan functioneren. 
 
Op de eerste plaats is het bestuur nagegaan wat volgens de statuten van onze vereniging het 
primaire doel dient te zijn. 
Op grond van de statuten van de vereniging is dat: 
 
STATUTEN: 
 Doel: 
 De vereniging heeft ten doel het in stand houden van het culturele erfgoed dat het orgel 
vormt en het bevorderen van de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het 
bijzonder 
 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. de presentatie van een Noord-Brabantse orgelagenda;  
b. de organisatíe van een informatie- en documentatiecentrum;  
c. de organisatie van studiedagen en masterclasses;het ondersteunen van de orgelkringen  
d. de organisatíe van excursies naar Noord-Brabantse orgels;  
e. belangenbehartiging voor de aangesloten leden en de verwerving van subsidies en fondsen 
voor de genoemde activiteiten;   
f. ondersteuning en advisering bij beheer van orgels in de provincie Noord-Brabant;  
g. overige activiteiten 
 

 



Toelichting van de doelstellingen 

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als 
cultureel erfgoed in stand te worden gehouden. Veel grote en kleine orgelkringen waar 
regelmatig concerten worden georganiseerd, rekenen op een grotere belangstelling dan de 
laatste jaren het geval was. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden mede 
als gevolg van de ontkerkelijking. Veel mensen komen niet meer als vanzelfsprekend met dit 
prachtige instrument in aanraking. Om het tij te keren en de orgels en de orgelmuziek een 
nieuwe impuls te geven, heeft de Brabantse Orgelfederatie ambitieuze doelen. Zij is opgericht 
in de overtuiging dat het perspectief zoals geschilderd alle Brabantse orgelkringen in een 
actieve samenwerking zal verenigen en zo de doelstellingen van de federatie te realiseren. 

‘De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt 
in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in 
het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te 
vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door 
het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van het orgel. Brabantse 
orgelkringen, maar ook individuele organisten en belangstellenden kunnen lid worden 
van onze vereniging.’   

2. Huidige situatie 
 
De basis van de BOF zijn derhalve de beoefenaren van de Brabantse orgelcultuur en de 
diverse Orgelkringen in onze provincie. De praktijk is echter de laatste jaren dat steeds meer 
activiteiten werden georganiseerd vanuit het bestuur van de BOF. Dat is vooral een gevolg 
van het feit dat er in het bestuur een paar mensen zaten die enkele persoonlijke kwaliteiten 
hadden die op dit moment er niet meer zijn en waar ook in de toekomst niet te verwachten is 
dat die kwaliteiten er ook nog gaan komen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de rol die 
met name Wijtse Rodenburg heeft vervuld bij het uitbrengen van een jaarlijks magazine, de 
vormgeving en het drukken van de voor- en najaar programma’s en al het andere drukwerk 
van de BOF. Het feit dat Wijtse van professie designer-vormgever is en tevens 
orgelliefhebber geeft aan dat we hier een gelukkige maar ook een toevallige samenloop 
hebben van kwaliteiten.  
 
Een nieuw bestuurslid die dezelfde kwaliteiten bezit is niet vanzelfsprekend; sterker nog 
onwaarschijnlijk. Uiteraard geldt dat ook voor de opnames die van de orgelconcerten zijn 
gemaakt voor de BOF. De persoonlijke kwaliteiten van Henk Kooiker als akoestisch 
deskundige, opnametechnicus en orgelliefhebber hebben ons veel mooie en hoogwaardige 
producties opgeleverd maar  de combinatie van al die kwaliteiten bij een nieuw bestuurslid of 
adviseur is eveneens onwaarschijnlijk. Dat geldt evenzeer voor de persoonlijke kwaliteiten 
van voormalig bestuurder Wim van der Ros met zijn netwerk en kennis alsmede adviseur Ad 
van Sleuwen op orgel technisch- en muzikaal gebied.  
 
Ondanks herhaalde oproepen hebben zich nog steeds geen nieuwe bestuursleden aangemeld. 
Behalve voor de hiervoor genoemde kwaliteiten die zijn vervallen geldt dat ook voor het 
beheer van de website van de BOF. Ook hier is een ondersteuning noodzakelijk omdat een 
dergelijk werk niet naast het gewone bestuurswerk kan worden verricht en ook hier een 
specifieke deskundigheid is gewenst om onze website bij de tijd te houden. 
 
 



3. Situatie voor de toekomst – wat te doen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het handhaven van de huidige situatie uiteindelijk zal leiden tot 
het opheffen van de BOF. Willen wij dat voorkomen dan moet naar het idee van het bestuur 
van de Brabantse Orgelfederatie voldaan worden aan minimaal twee vereisen: 

a. De leden van de BOF moeten perspectief zien in het voortbestaan van de BOF 
b. Het bestuur moet worden aangevuld met bestuursleden die achter dat perspectief staan 

en zich ook gesteund voelen door de leden. 
c. Beperking van de in de statuten genoemde uitvoerende taken. 

 
Perspectief voor de BOF. 
 
Naar het oordeel van het bestuur van de BOF is er een toekomstperspectief voor de BOF als 
men zich focust op de belangrijkste taken van de BOF. 
-vertegenwoordiging van de Brabantse Orgelcultuur in de breedste zin van het woord. 
-het ondersteunen van de orgelkringen 
-presentatie van de Brabantse orgelagenda. 
Daarbij zal het accent moeten komen liggen bij de Orgelkringen zelf. Als het gaat om de meer 
uitvoerende aspecten van de BOF moet dat vooral in handen worden gelegd bij de 
Orgelkringen en kan dit niet meer een directe taak zijn van het bestuur van de BOF. Een 
voorbeeld hiervan zal de komende voorjaarsexcursie zijn. Deze excursie zal samen worden 
gehouden met een vergadering van het Algemeen Bestuur. De orgelkring uit Teteringen heeft 
aangeboden om deze Algemene Ledenvergadering mede te organiseren waarbij men zorg 
draagt voor het bezoeken van een concert in Teteringen. Op deze manier kunnen zowel de 
bestuurlijke kanten van de BOF als de muzikaal inhoudelijke kanten worden gecontinueerd.  
Dat betekent ook dat men niet meer mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig vervaardigd 
programmaboekje met CD, tenzij de betreffende orgelkring dat zelf organiseert.  
Ook zal er nieuwe invulling moeten komen van de presentatie van de jaarlijkse agenda 
waarbij we ons mogelijk moeten beperken tot een digitale presentatie via onze website.     
 
Aanvulling bestuur. 
 
Ook in de hiervoor geschetste nieuwe setting blijft het noodzakelijk dat het bestuur van de 
BOF wordt aangevuld met mensen die mede inhoudelijke en feitelijk vooral de uitvoerende 
bestuurstaken vervullen. Daarbij geldt zowel voor de huidige als de nieuwe bestuursleden 
nadrukkelijk dat ook zij het gevoel moeten hebben én houden dat men wordt gesteund door de 
leden.  
 

4. Actie op korte termijn 
 
Om op korte termijn na te gaan of voor deze werkwijze voldoende steun is bij de leden - en 
dan met name bij de Orgelkringen-  willen wij op heel korte termijn een bijeenkomst beleggen 
waarbij wij deze beleidsnotitie willen bespreken. Wij gaan er vanuit dat u allen zich betrokken 
voelt bij de toekomst van de BOF en hopen dan ook u allen te ontmoeten. 
 
Bestuur van de Brabantse Orgelfederatie    Middelbeers, 26 november 2022 
 
Ruud Severijns, voorzitter, 
Wim Goossens, secretaris 
Geurt-Jan Brouwer, penningmeester 


