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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het verslag van Stichting Orgelstad Leiden (SOL) over het jaar 2020. Met dit verslag 
willen wij u een overzicht geven van de activiteiten die zijn ondernomen, van het beleid dat door het 
bestuur is gevoerd, en van de financiële stand van zaken. 
Wij hopen u met dit verslag inzicht te verschaffen in het wel en wee van de SOL in 2020.  

 
2. Organisatie 
 
2.1 Bestuur 
 
In de samenstelling van het bestuur hebben zich gedurende 2020 geen mutaties voorgedaan. 
De bestuurssamenstelling was aan het einde van het verslagjaar derhalve: 
-  Hr. A.H. Meerburg, voorzitter  
-  Drs. A.A.G. Fennis, secretaris  
-  Hr. D. de Roode, penningmeester (Waalse kerk) 
 Hr. E. van Bruggen (Artistieke Commissie) 
-  Hr. J.L.J. Dingjan (Lodewijkskerk) 
-  Hr. J.P. Karstens (PGL / SCOL) 
-  Hr. G. Koren (Hartebrugkerk) 
- Dr. B. Kraal (Muziekcommissie Lokhorstkerk) 
-  Hr. G. Sirag (Marekerk) 
-  Drs. G.E.A. van de Wetering (Musici rond het akademie-orgel) 
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar één keer bijeen. Daarna brak de Corona-pandemie uit en werden 
de voorbereidingen aan de jaarlijkse orgeldag stopgezet. 
 
2.2 Artistieke commissie 

 
Bestuurslid Erik van Bruggen (organist Waalse kerk) functioneert als coördinator van de artistieke 
commissie die uit de betrokken organisten bestaat. De commissie had aan het einde van het verslagjaar 
de volgende samenstelling: 
- Hr. E. van Bruggen (Waalse Kerk) 
- Hr. A. den Boer (Lokhorstkerk) 
- Prof. L. van Doeselaar (Pieterskerk) 
- Hr. H. Gijzen (Marekerk) 
- Hr. C. de Jong (Regenboogkerk Oegstgeest) 
- Dr. C. de Jonge (Lokhorstkerk) 
- Drs. M. Ras (Kerkelijk Centrum de Regenboog) 
- Mw. W. Smits (Hooglandse Kerk) 
- Drs. A.R.M. Theelen (Lodewijkskerk) 
- Ir. J. Verschuren (Hartebrugkerk/Universiteit) 
- Drs. G.E.A. van de Wetering (Kloosterkerk Den Haag) 
De artistieke commissie komt in principe éénmaal per jaar bijeen om de programmering van de 
orgeldag te bespreken. Een dergelijke bijeenkomst is dit jaar achterwege gebleven omdat de 
programmering van de orgeldag 2020 is doorgeschoven naar 2021. 
 
2.3 Comité van Aanbeveling 
 
Het comité van aanbeveling had in het verslagjaar de volgende samenstelling: 
- Mr. Drs. L. C. Brinkman, oud-minister van WVC 
- Mr. Dr. A.J.E. Havermans, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage 
- Drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden 
- Dr. M. ’t Hart, schrijver 
Mr. J.M.A. Biesheuvel, schrijver, is in de loop van dit verslagjaar overleden. 
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 2.4 Donateurs 
 
De Stichting telde aan het einde van het verslagjaar 35 donateurs.  
 
3. Activiteiten 2020 

 
3.1 36ste Orgeldag 2020 
 
Voor zaterdag 6 juni 2020 stond de 36ste orgeldag gepland. Zoals eerder vermeld is deze dag vanwege 
de corona-pandemie niet doorgegaan. 
 
3.2 Project "meer (orgel)muziek in de klas” 
 
In het vorige jaarverslag (over 2019) was sprake van een succesvolle pilot in het kader van dit project. 
Naar aanleiding van dit succes werd toen vermeld dat de SOL op zoek gaat naar subsidiebronnen. 
Dat is ook gebeurd: de Gemeente Leiden heeft het SOL-verzoek afgewezen, de Stichting Orgelfonds 
Mooy heeft een bescheiden bijdrage toegezegd, en op een reactie van het Mullerfonds wordt nog 
gewacht. 
 
3.3 Website 
 
De Stichting Orgelstad Leiden publiceert en onderhoudt een website 
(www.stichtingorgelstadleiden.nl) waarop niet alleen alle gegevens, incl. de jaarverslagen, van de 
Stichting te vinden zijn, maar waarop ook een agenda wordt bijgehouden van alle orgelconcerten in 
Leiden. Die agenda zag er in dit verslagjaar nogal leeg uit. 
 
3.4 Samenwerking 
 
De Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West (SOZ) geeft jaarlijks een regionale orgelgids uit in 
'full colour'. Het boekje wordt bekostigd uit advertentie-opbrengsten. Een concertprogramma wordt 
(uitgebreid) vermeld als er tevens een advertentie wordt aangeboden.  
In deze regionale orgelgids heeft de Stichting Orgelstad Leiden een eigen pagina, waarop de jaarlijkse 
Leidse Orgeldag op de eerste zaterdag van juni staat aangekondigd. Voorts worden hier beknopt de 
concerten vermeld die wel bekend zijn (bijv. de Pieterskerk), maar geen advertentie aanleveren. Ook 
concerten waarvan nog niet bekend is of deze al dan niet doorgaan, worden hier onder voorbehoud 
aangekondigd, met uiteraard verwijzing naar de website van de betreffende kerk of organisatie. Zo 
proberen wij in goede samenwerking met de SOZ een zo compleet mogelijk jaarprogramma van 
orgelconcerten in onze regio te presenteren. 
Vanwege de al eerder gememoreerde pandemie konden veel in deze gids aangekondigde concerten 
geen doorgang vinden. 

 
4. Dankwoord 

 
Het bestuur dankt op deze plaats normaliter allen die door muzikale, organisatorische, financiële of 
anders gerichte steun het mogelijk maken het verslagjaar tot een vruchtbaar jaar te maken. Het liep dit 
jaar helaas anders, maar de steun van de artistieke commissie, donateurs, kerkbesturen, 
beheerders/kosters, overheden, fondsbesturen, sponsors en adverteerders blijft voor de Stichting in de 
toekomst onontbeerlijk. 
 
5. Financiële verantwoording 
 
Zie "Jaarverslag2020financieel.pdf" 


