
Datum: 11-04-19 
Plaats: Art & Dining, Dordrecht 
Aanvang: 20:05 (inloop vanaf 19:30) 
Aanwezig: 7 bestuursleden (de voorzitter ontbreekt), 90 leden. 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. A. te R., mw. A. v/d P.-M., mw. M. M.-S., dhr. en mw. T., dhr. H. van 
H., dhr. J. K., dhr. en mw. V., dhr. K.R., dhr. A. B. 
 
Notulist: Mirjam van Dijke-Van Willigen 
 
1. Opening  
De voorzitter van deze avond, mw.  M. van de Pol, opent de vergadering en heet alle leden welkom 
op de algemene ledenvergadering. Ze doet verslag van het ongeluk dat dhr. A. te Raa trof en licht 
daarmee zijn merkbare afwezigheid en haar waarnemen van het voorzitterschap toe.  
 
2. Notulen algemene ledenvergadering van 19 april 2018 en jaarverslag 2018 
De notulen van de ledenvergadering Vrienden van de Grote Kerk uit 2018 en het jaarverslag van 
2018 worden afzonderlijk besproken en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. De 
voorzitter licht de inhoud van het jaarverslag toe en evalueert de diverse ontplooide activiteiten 
rondom ‘Ode aan de Synode’ positief. Uit de geslaagde bijeenkomst met prof. Dr. Pollman 
concludeerde het bestuur dat het hoogkoor van de Grote Kerk een te kleine ruimte was om een 
lezing met veel belangstellenden te herbergen. Deze conclusie vindt bijval van de vergadering. De 
voorzitter herinnert de vergadering aan het voornemen van het bestuur om voor de extra activiteiten 
van dit jaar ook extra inkomsten te genereren. Op de mededeling dat dit dankzij verworven subsidies 
en sponsorgelden ruimschoots gelukt is, volgt applaus. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter brengt het veranderde privacy beleid naar voren en meldt dat de ledenadministratie, 
zoals gepland, voor de maand Mei conform de nieuwe wetgeving op orde is gebracht.  
Het nijpende tekort aan vrijwilligers in de Grote Kerk wordt voor het voetlicht gebracht. De voorzitter 
moedigt de vergadering aan om uit te kijken naar nieuwe vrijwilligers of zichzelf aan te melden. 
De feestelijke overdracht van de panelen rondom de Sint Elisabethsvloed wordt in herinnering 
gebracht en de komende lezing op 15 Mei, georganiseerd met Vereniging Oud-Dordrecht en 
Vereniging Dordrechts Museum, wordt aangekondigd. 
 
4. Verslag kascommissie 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren A.H. de Meer en A. 
Wiebenga, voor. De kascommissie adviseert de vergadering om in te stemmen met de jaarrekening. 
De vergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge. Dhr. Wiebenga treedt af als lid van de 
kascommissie. Dhr. de Meer blijft aan. Mw. van Nugteren treedt aan.  
 
5. Jaarcijfers 
De penningmeester licht de jaarcijfers van 2018 toe. Hij opent met een citaat uit de notulen van de 
ledenvergadering in 2018 dat aangeeft dat er vanwege de vele geplande activiteiten een grote 
aanslag op de financiële middelen werd verwacht. De penningmeester meldt echter dat dankzij het 
bedrag van €28330, verkregen vanuit diverse bedrijven en organisaties binnen de Drechtsteden, de 
enorme hoeveelheid uren die Vincent van Willigen in de projecten heeft gestoken en de inzet van de 
vrijwilligers van de Grote Kerk en Stichting Behoud, de financiële middelen in 2018 zijn toegenomen. 
De penningmeester stelt de vergadering voor het positieve resultaat toe te voegen aan de reserves. 
Dit voorstel wordt door de vergadering met applaus ontvangen. 
Dhr. Roubos merkt op dat onder de resultatenrekening 2017 door 2018 vervangen moet worden. 
 



6. Excursie zomer 2019 
Dhr. Boogerman licht de excursie van dit jaar op 24 Augustus naar Oudewater toe. Na een bezoek 
aan de kerk in Oudewater, hoopt men naar Gouda af te reizen om de St. Jan te bezoeken.  
 
7. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter draagt de vergadering over aan dhr. Boogerman, gezien zij dit punt zal aftreden als 
bestuurslid.  
 
Statutair treden dhr. Hoogendoorn, mw. Van de Pol en dhr. Bregman af. Dhr. Bregman stelt zich 
opnieuw herkiesbaar. Dhr. Hoogendoorn en mw. Van de Pol treden af.  
De voorzitter memoreert de enorme verdiensten en snelheid van dhr. Hoogendoorn als secretaris. 
Mw. Van de Pol wordt geroemd om de site van de vereniging waar zij ontzettend veel werk aan heeft 
verricht. De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun waardevolle input in het bestuur en 
overhandigt hen als blijk van dank een pen met inscriptie.  
 
De voorzitter stelt Mw. Veldhuijzen en mw. Van Dijke-van Willigen voor als nieuwe bestuursleden. De 
vergadering stemt in met hun deelname aan het bestuur. Dhr. Bregman wordt herkozen.  
 
8. Rondvraag 
Dhr. Kik maakt de opmerking dat het nummer van Art en Dining in de uitnodiging niet correct was 
weergegeven. 
 
Dhr. Noël vraagt naar de aard van de Vereniging Vrienden Grote Kerk. De voorzitter legt de structuur 
van de organisatie Grote Kerk uit en maakt onderscheid tussen de Stichting Behoud en de Vereniging 
Vrienden van de Grote Kerk. Dhr. Noël vraagt naar de oprichting en reglementen van de Stichting 
Behoud. De voorzitter belooft mijnheer de reglementen van de Stichting Behoud, alsook de 
reglementen van de Vrienden van de Grote Kerk toe te sturen.  
 
Mijnheer Noël merkt op dat hij is geschrokken van de brocantemarkt die in de Grote Kerk 
plaatsvond. De voorzitter licht toe dat de kerkrentmeesters hierover besluiten.  
 
Dhr. Van den Dool doet de secretaris een suggestie: Laat bestuursleden volgend jaar een naambordje 
voor zich op tafel zetten. 
 
Pauze  
 
9. Lezing door dhr. Zwart en dhr. Ardesch 
De voorzitter kondigt dhr. Zwart aan. 
Dhr. Zwart introduceert zichzelf als beiaardier: ‘de buitenboordmotor van de kerk’. 
Hij vertelt hoe zijn interesse als kind in een organistenfamilie al uitging naar de beiaard. Een bekend 
45-toerenplaatje, opgenomen in de Grote Kerk van Dordrecht, met Cor Visser op het orgel aan de 
ene kant en Jaap van der Ende op de beiaard aan de andere kant, draaide hij grijs.  
Dhr. Zwart verhaalt van zijn carrière als beiaard, hoe hij voor de eerste keer een beiaard (Leen ’t 
Hart) zag spelen, piano studeerde aan het conservatorium van Amsterdam en daarna in Amersfoort 
beiaard studeerde. Jaap van der Ende, de vorige beiaard van de Grote Kerk, had ook in Amersfoort 
gestudeerd. De beiaardier vertelt geanimeerd over de beiaard van de Grote Kerk, die de grootste van 
Europa is. Naar het voorbeeld van de beiaard in Mechelen werd ook voor Nederland een grote, 
zware beiaard aangeschaft. Deze kwam in de Grote Kerk van Dordrecht te hangen. Zwart memoreert 
de vele verdiensten van Jaap van der Ende, die dit jaar is overleden. Dordrecht heeft één van de best 
spelende grote beiaarden van de wereld, aldus Zwart. ‘Als je in Dordrecht een fout maakt, ligt het 
aan jezelf en niet aan het instrument’.  
 



Jaap van der Ende stelde bij zijn afscheid het duo Henri Groen en Boudewijn Zwart voor om de 
Dordtse beiaard te bespelen. Zwart vertelt hoe zielsblij hij was en nog steeds is om in Dordrecht te 
spelen. 
 
De voorzitter geeft Cor Ardesch, de stadsorganist, het woord. Ardesch verhaalt hoe hij ‘solliciteerde’ 
en uitgenodigd werd om stadsorganist van Dordrecht te worden. Al in de eerste week kreeg hij de 
vraag om een stappenplan te maken voor het nodige onderhoud aan het Kam-orgel. Dit stappenplan 
is gerealiseerd; in 2010 is het orgel fantastisch gerestaureerd. Daarnaast is er een tweede orgel 
bijgekomen in de grote kerk. Hiervoor moest geheid worden in het Maria-koor, maar men stootte op 
een crypte. Hier wilde monumentenzorg niet doorheen heien. Dit verklaart de alternatieve 
constructie die er nu is gekomen. Met het Bachorgel in het Mariakoor is de muziekcultuur in de Grote 
Kerk enorm veranderd. Het aanbod van concerten is inmiddels zeer gevarieerd en toegenomen. 
Ardesch noemt het succes van de reformatie-concertserie en kondigt nog een heel aantal mooie 
concerten aan. De organist merkt op hoe belangrijk het is dat men de krachten bundelt en dat de 
Grote Kerk en de prachtige instrumenten die daarin staan worden gebruikt. Hij prijst de 
kinderconcerten en de intensieve verhuur aan externe partijen.  
Dhr. Ardesch bedankt de Vrienden van de Grote Kerk voor hun bijdrage aan de huidige reformatie-
concertserie en hoopt op verdere samenwerking.  
 
9. Afsluiting 
De voorzitter bedankt dhr. Ardesch en en dhr. Zwart hartelijk. Ook dankt hij alle aanwezige leden 
voor hun komst naar de algemene ledenvergadering. Dhr. Kik merkt op dat de presentielijst 
ontbreekt en de aanwezigen worden geteld. Na afloop is er een geanimeerd samenzijn onder het 
genot van een drankje. 
 


