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Bestuur. Als bestuur hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor de concertserie 2016. Zeker is dat de
Nieuwe kerk niet beschikbaar is voor concerten, want eind januari 2016 wordt het orgel gedemonteerd. De data
voor de Kapelconcerten en de Zomerserie volgen verderop in deze brief. We hebben ook weer een bijdrage over
de status van het Bätzorgel van ds. den Breejen

Financiën.
Het afgelopen boekjaar 2015 is geëindigd met een negatief saldo. Dat is nog niet verontrustend of de Stichting
het faissement dient aan te vragen, maar we lopen wat terug qua buffer. Om rede dat er financiële middelen
voor de restauratie van de Nieuwe kerk gezocht worden hebben we dit jaar geen sponsors benaderd wat toch
weer wat scheelt. Hoofdzaak wat de opkomst bij het concert van Bas de Vroome met Camerata Delft. We willen
dat als een jaarlijks terugkerend concert inroosteren, maar we zien er nu even vanaf. En de maximale uitgaven
per concert zijn bepaald. Wel wordt de entree voor de Zomerserie naar € 8.- getrokken. Voor de kapelconcerten
en de concerten met meer 1 musicus houden we de entreeprijs op € 10.- In de volgende brief volgt een
financieel overzicht, wat ook verplicht op de website wordt gepubliceerd.

Agenda.
Kapelconcerten
30 jan
Oude kerk
Constance Sannier - fluit en Bas de Vroome (kistorgel/klavecimbel)
2 april
Oude kerk
Luc Ket – sopraan en Bas de Vroome (kistorgel/klavecimbel)
28 mei
Gezonde muziek, een fietstocht langs privé adressen met een orgel of klavecimbel
Zomerserie:
7 juli
Oude Kerk
Bas de Vroome
14 juli
Oude Kerk
Sander van der Houten
21 juli
Oude Kerk
Prof Shin - Korea
28 juli
Oude Kerk
Bas de Vroome kabinetorgel en zang -Bach herdenking
4 aug
Oude Kerk
Everhard Zwart (afhankelijk van Delft Chamber Festival)
11 aug
Oude Kerk
Margreet de Jong
18 aug
Oude Kerk
Bas de Vroome, Geert Bierling: dubbelconcert op twee en drie orgels.
25 aug
Oude Kerk
Anton Doornhein
1 sept
Oude Kerk
alternatieve datum i.p.v. 4 aug
Kapelconcerten
15 okt
Oude Kerk
Bas de Vroome en solist
19 nov
Oude Kerk
Bas de Vroome en solist
Aanvang van alle concerten is 20.00 uur, en de kapelconcerten graag reserveren.

Vriendenkring.
De vriendenkring van de Stichting groeit langzaam, maar er kunnen we altijd meer bij. Meer vrienden betekent
meer financiële ruimte. Het gaat niet alleen om een gratis toegangskaartje met introductie voor 50% korting.
Het programmaboekje blijft een vast onderdeel. Weet u nog iemand, neem hem of haar dan mee naar een van
de concerten. Vrienden doneren minimaal € 25. pp. Ook de fietstour is een vast onderdeel geworden voor de
Vrienden. Details over die tour komt later. We besluiten de ronde in de Vierhovenkerk waar dan het
Norman&Beard orgel weer in een goede conditie verkeerd.

Restauratie Bätz orgel Nieuwe Kerk.
Na vele jaren van bespreken, onderhandelen , wijzigingen in de wetgeving betreffende monumentale gebouwen
en klinkende instrumenten zal er in 2016 toch een begin worden gemaakt met de restauratie van het orgel door
de firma Pels & v Leeuwen. Naast de werkzaamheden aan het instrument zelve wordt de balg naar binnen
geplaatst. Nu ligt deze deels op het rechter balkon. Ook hier niet terug naar de oude situatie want dan moeten er
spaanbalgen worden geplaatst in de toren. Alhoewel spaanbalgen een rustiger “geluid” geven is dat niet
realistisch om dat zo ui te voeren. De frontpijpen ( prestanten ) worden schoongemaakt en gaan daardoor weer
een helder zicht geven van het orgelfront. Dat betekent ook het herstel van de kas op die locatie.
Binnenkort wordt er een kleurenonderzoek gedaan en een advies gegeven voor wat er verder met de kas gaat
gebeuren. Na 70 jaar zou het wel weer mogen dat er een schilder langs komt.
Er zijn intussen wat acties gevoerd onder de vlag van de Stichting. Een speelavond voor de liefhebbers in de
Nieuwe kerk: voor € 25 kan met 30 minuten spelen op het grote orgel. Opbrengst € 900.- Intussen kwam via ds
Arnold Vroomans een aantal cd’s in de aanbieding om te verkopen voor de restauratie: opbrengst € 2850.Vervolgens de actie orgelspelen doorgezet naar de Oude kerk. Omdat de 30 minuten zo omzijn de tijd opgerekt
naar 45 minuten. Ook deze optie was snel ingevuld. Opbrengst € 750,- Diverse losse giften. Tot slop organiseerde
Bas met studenten een orgelrondgang door het orgel van de Oude kerk. Voor de studenten studiepunten en voor
de restauratie € 150,-. In totaal € 5118,- voor het orgel.
De zangvereniging met Hart en Stem en het Hervormd kerkkoor organiseerden een benefietconcert met een
opbrengst van € 750 welk bedrag door Fonds 1818 wordt verdubbeld. De cie. geldwerving heeft een aantal
specifieke doelen aangeschreven die met name voor het orgel donaties geven. Al met al ziet het er naar uit dat
alle noodzakelijkheden en wensen zullen worden uitgevoerd. In een later bericht van ds den Breejen volgt een
meer gedetailleerd verhaal op de website van de Stichting.

In memoriam.
Afgelopen maand is vrij plotseling Jacques van Oortmerssen overleden. Hij is 65 jaar geworden. Twee keer heeft
hij in Delft opgetreden, 2006 en 2009. Een zeer gemotiveerd man, docent aan het conservatorium te Amsterdam.
Zijn contacten waren wereldwijd. Ook op het terrein van orgelbouw en ergonomie wist je te overtuigen, m.n. over
de “speelstand” van de organist. hij Bas heeft o.a. les van hem gekregen. De Bach serie waar hij mee bezig was
blijft onvoltooid. Aan de familie is een condoleance gestuurd.
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